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Para uma produção de presença
AS PALAVRAS E AS COISAS NA POESIA DE RUY BELO

Manaíra Aires Athayde

A obra poética de Ruy Belo tem sido fundamentalmente lida a partir de 
uma óptica metafísica, sobretudo por ser associada com frequência a «uma 
leitura religiosa do mistério existencial» (Ribeiro, 2004: p. 13) enquanto 
«parte das demandas de sentido perseguidas pelo homem» (ibid.). A meta-
física pressupõe que a comunicação é predominantemente acerca do sentido, 
acerca de algo espiritual que é transportado e que precisa ser identificado para 
além das superfícies puramente materiais. Isto é, atribui aos sentidos dos fenó-
menos um valor mais elevado do que à sua presença material, apontando para 
uma perspetiva de mundo que pretende ir além do que é físico.

No entanto, dissidente da «transposição simbólica para uma ordem 
ontológica superior» (ibid.) e longe de toda essa «margem da transcendên-
cia» (ibid.), propomos instaurar aqui uma discussão inédita na crítica beliana. 
Queremos ir além de uma análise fundada na epistemologia metafísica e nas 
relações de mundo exclusivamente estabelecidas no sentido. Defendemos que a 
experiência estética na poesia de Ruy Belo pode ser concebida a partir de pon-
tos de articulação entre «efeitos de presença» e «efeitos de sentido», na siste-
matização da «produção de presença» suscitada por Hans Ulrich Gumbrecht.

Em sua obra, Gumbrecht desenvolve uma crítica severa à hermenêutica, 
que teria promulgado, com a emergência da subjetividade no início da era 
moderna, o pólo de sentido interpretativo e espiritual como superior ao da 
corporeidade, ao da materialidade. Assim, a identificação e a atribuição de 
sentido aos fenómenos analisados sob a firmação única do cogito cartesiano 
trouxe a dicotomização entre espírito e matéria. Por conseguinte, o grande 
paradigma da filosofia moderna, o de sujeito/objeto, veio a permear outras 
importantes dicotomias hermenêuticas, tais como mente e corpo, profundi-
dade e superfície, significado e significante. Essa contínua divergência entre a 
existência humana e a concepção do mundo como esfera puramente material, 
para Gumbrecht, «conduziu a humanidade a um estado extremo de alienação 
do mundo» (Gumbrecht, 2010: p. 28).
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Não se trata, obviamente, de prescindir da cultura de sentido ou renunciar 
aos conceitos balizadores da compreensão. A interpretação é parte indeferível 
da forma de se estar no mundo. O que Gumbrecht discrimina é a hegemoni-
zação da hermenêutica, do discurso interpretativo como a única forma plau-
sível de nos relacionarmos com os fenómenos do mundo. O autor denuncia 
essa «extração de sentidos, quase sempre ‘profundos’ ou ‘ocultos’» que anula 
«a capacidade de lidar com o que está à nossa frente, diante dos olhos e no 
contato com o corpo» (Jasmin, 2010: p. 10). Contra essa «perda de mundo 
hermeneuticamente induzida» (Gumbrecht, 2010: p. 120), surge então um 
conceito primordial — o de «presença». «A presença refere-se a coisas [res 
extensae] que, estando à nossa frente, ocupam espaço, são tangíveis aos nossos 
corpos e não são apreensíveis, exclusiva e necessariamente, por uma relação de 
sentido. Enfim, fenómenos que podemos experimentar, primordialmente, fora 
da linguagem» (Jasmin, 2010: p. 09).

A produção dessa presença, não obstante, pode ser entendida na poesia 
de Ruy Belo quando da contínua recorrência a sensações provocadas por ele-
mentos da natureza e por obras de arte, por momentos vividos com a musa ou 
com amigos, por hábitos cotidianos ou domésticos. O prazer da presença, que 
caracteriza o cimo da produção de presença, é motivado sobretudo pelo súbito, 
pelo caráter efémero de certos surgimentos e partidas como característica fun-
damental da experiência estética, o que «gera a negatividade da consciência 
da presença evanescente» (Gumbrecht, 2010: p. 82 e 83).

[…] ao certo só sei
que muito mais passei naquilo em que fiquei
nem que fossem os filhos ou os versos
que fiquei muito mais naquilo onde passei
como passos na areia no inverno ou repentinas sensações
de me sentir de súbito sensivelmente bem
encher o peito de ar sentir-me vivo

(Belo, 2009: p. 456-7)

Essas sensações, por vezes, não se inscrevem num molde meramente 
descritivo, porquanto estão circunscritas em expressões sinestésicas, cujo vetor 
resultante é a impressão determinada pela justaposição de sensações. Quando 
evocamos a ideia de sinestesia, não estamos propriamente a nos centrar na 
articulação de elementos distintos pela natureza sensorial, mas na combinação 
de percepções sensoriais ou mesmo na criação de paisagens que agucem essas 
apreensões. É o caso, por exemplo, de «teus dentes intensa fila de luz / a negli-
gente mecha de cabelo caído na testa / a dizer muito mais para além de dizer 
que esse dia houve vento» (ibid., p. 786), em «A Sombra o Sol», ou «Chove 
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sobre estas ruas desolada e espessa como esmiuçada chuva / a tua ausência 
líquida molhada e por gotículas multiplicada» (ibid., p. 459), de «Madrid 
Revisited», ou ainda «Recordo-me do teu cabelo de chuva» (ibid., p. 840), 
de «Poema para a Catarina».

A poesia de Ruy Belo é uma poesia substantivada, isto é, ao evocar experi-
ências e sensações, o poeta substantivaliza-as, cria uma presença captada a per-
cepções sensoriais e expressões sinestésicas a partir de relações sintáticas que 
dimanam espaços substantivos, estruturas que definem conexões substantivas. 
Podemos considerar aqui a aceção latina de substantivus, enquanto «pala-
vra que designa ser, coisa ou substância» (Dicionário da Língua Portuguesa 
Contemporânea, 2001: p. 3472), três elementos caros a Gumbrecht na caracte-
rização da produção de presença.

Para o autor, muito próximo do seu conceito de presença está a ideia de 
«Ser» em Heidegger. «Ser é aquilo que ao mesmo tempo se revela e se oculta 
no acontecimento da verdade. […] o Ser, enquanto está sendo revelado, por 
exemplo, numa obra de arte, não é nem espiritual nem conceitual. Ser não é 
um sentido. Ser pertence à dimensão das coisas. […] E se o ser tem carácter de 
coisa, quer dizer que tem substância e, por isso, ocupa espaço» (Gumbrecht, 
2010: p. 93). É por isso que, para Gumbrecht, a existência humana está sem-
pre e já em contato substancial e, portanto, espacial com as coisas do mundo. 
Essa concepção teria sido suprimida pelo fundamento cartesiano de que a 
existência humana somente é possível no pensamento, originando assim as 
subsequentes dissociações entre a existência humana e o espaço e entre a exis-
tência humana e a substância.

A partir desses dispositivos, então, começamos a perceber que não é por 
mero acaso que a poesia beliana é tão substantiva e, consequentemente, adje-
tiva. Além disso, suscitando essa configuração substantiva como passível de 
gênero, número e grau, entendemos a obra poética de Ruy Belo peremptória 
no artigo sob o desígnio de preparar, adaptar. Isto é, a poesia desenvolvida num 
espaço-artigo, por assim se dizer, em que se entende artigo como o designativo 
que adverte que o substantivus tem um sentido individual (já determinado pelo 
discurso ou pelas circunstâncias), ou que se vai determinar, ou que não se quer 
determinar. O espaço-artigo, assim, configura a emergência de sentido sobre a 
presença. Em «Uma Forma de Me Despedir», por exemplo, temos explícita 
essa medida, que é trabalhada ao pormenor em «Literatura Explicativa».

Enfim o mar a mulher
pode num dos casos ser a/mar a mulher
mera forma talvez de uniformizar o artigo
definido do singular

(Belo, 2009: p. 667-8)
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O pôr do sol em espinho não é o pôr do sol
nem mesmo o pôr do sol é bem o pôr do sol
[…]
coisas todas as coisas deixadas a si mesmas
Não mais restos de vozes solidão dos vidros
não mais os homens coisas que pensam coisas sozinhas
não mais o pôr do sol apenas pôr do sol

(Belo, 2009: p. 259)

O verso «não mais os homens coisas que pensam coisas sozinhas» — 
do poema que inicia o quarto livro de Ruy Belo, Homem de Palavra[s], de 
1970 — potencia a ideia que se torna crescente no percurso poético beliano, a 
partir sobretudo de Transporte no Tempo, de 1973, e com apogeu nas últimas 
duas publicações, Toda a Terra, de 1976, e Despeço-me da Terra da Alegria, de 
1977. Afinal, o crescimento exponencial do «mundo das coisas» é vigorado 
pela esfera persistente que engloba a busca, em primícias, por palavras e, em 
instância maior, pelo nome das coisas. E no decurso deixado pela busca, enfim, 
constrói-se o espaço da poesia de Ruy Belo, com todas as suas «cidades huma-
nas» (Saraiva & Lopes, 1996: p. 1073) e povoamento. Lemos no livro de estreia, 
Aquele Grande Rio Eufrates, de 1961, em «Povoamento», «No teu amor por 
mim há uma rua que começa / Nem árvores nem casas existiam / antes que tu 
tivesses palavras / e todo eu fosse um coração para elas» (Belo, 2009: p. 48), 
e em «Composição de Lugar», «Eu sei que só tu sabes o meu nome / tentar 
sabê-lo foi afinal o único / esforço importante da minha vida» (ibid., p. 49).

O poeta iniciante de Aquele Grande Rio Eufrates — que dizia «Poesia 
metafísica a deste livro? Decerto. Mas também — e não faltou quem o visse e o 
dissesse e me fizesse tomar consciência disso — poesia do quotidiano, onde de 
certa maneira sobressai um real que sucessivamente chega até nós, dessa forma 
humilde e comezinha que convém à realidade» (Belo, 1996: p. 29) — chega, 
quinze anos depois, a Toda a Terra com um mundo cada vez mais destinado 
aos nomes e, em viés, às coisas, sustido nessa poesia do cotidiano. Arauto disso 
são os poemas «Tu Estás aqui», «Como Se Estivesse em Agosto» e «Há 
Domingos assim».

Em Toda a Terra, ainda encontramos um dos casos mais representati-
vos das nuances palavras / nomes / coisas / cidades / espaços. No poema 
«Muriel», em «Eu tinha uma cidade tinha o nome de madrid» (Belo, 2009: 
p. 749) o autor suprime o conectivo que entre as orações, de modo a criar 
a ausência por meio da composição de forma. Um leitor atento à obra de 
Ruy Belo perceberá que este poema tangencia uma madrid que será depois 
retomada em «Madrid Revisited»1, onde a ausência é então materializada 
em processo metonímico: «A tua ausência são de preferência alguns lugares 
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determinados / como correos ou café gijón certos domingos como este […] / A 
tua ausência pesa nestes loca sacra um por um / os quais mais importantes que 
lugares em si / são simples sítios que em função de ti somente conheci / e agora 
se erguem pedra a pedra como monumento da ausência» (Belo, 2009: p. 459).

Eis o poeta que manipula as palavras como coisas e ao coisificar as palavras 
as torna inesgotáveis (nomes) em sua obra, mais não seja pela repetição. O pró-
prio Ruy Belo enuncia que «certas palavras afloram com maior frequência» e 
cita «mais ou menos ao acaso e sem a menor preocupação de ordem: morte, 
deus, folhas, homem, árvore, estações, primavera, palavras, chuva, cidade, 
manhã, dia, crianças, infância, coração, pássaros, mar» (Belo, 1996: p. 29). 
É como se a coisificação — e aqui leia-se sem qualquer emprego diminutivo 
adotado no campo da hermenêutica — das palavras desentronizasse as sempre 
profundas análises metafísicas, para que as próprias palavras possam, antes de 
tudo, emergir sobre a mesma superfície. Elas tornam-se, assim, partes de um 
mesmo mundo e, por isso, são presentificadas sobre o mesmo plano.

Ora, essa faculdade parece ter raiz na mesma disposição que fez com que 
Ruy Belo, a partir de Homem de Palavra[s], passasse a grafar os semantemas 
todos em minúsculo — mesmo «deus», para que fosse mais consentâneo 
com a sua «actual posição ideológica», com «o desejo de que palavra alguma 
levante a cabeça no meio da frase, por mais carregada de sagrado que a histó-
ria no-la tenha feito chegar» (ibid., p. 27 e 28) — ou então eliminar os sinais 
de pontuação e diminuir a quantidade de estrofes, permitindo o máximo de 
ambiguidade e uma maior torrencialidade num ritmo poético traçado, em 
suma, apenas por palavras, a partir da construção sintática.

Aliás, é a partir da noção de ritmo que entramos num ponto fundamental 
de nossa discussão: a produção de presença levada à criação e à construção 
poéticas não esgota a questão dos fenómenos relevantes, pois a linguagem 
pode ser, ela também, produtora de presença — isto é, a produção de presença 
leva à produção da presença. «O ritmo e o volume de um poema, por exemplo, 
ativam os sentidos de um modo que não se deve confundir com a atividade 
hermenêutica que atribui significados culturais determinados ao que tal poe-
sia diz» (Jasmin, 2010: p. 9). Ruy Belo, enquanto poeta de grande amplitude 
rítmica, está cuidadosamente atento ao versilibrismo que cria e aos efeitos 
que produz no leitor por meio de acenos rítmicos ou da respiração dos versos, 
naquilo que Gumbrecht chama de «acoplagem».

Destaco a importância de ritmo porque acredito que ele constitui precisa-
mente o que designamos por forma. […] Ritmo é a acoplagem de dois sistemas 
que se condicionam e conhecem idêntica sequência de estados. […] e a acopla-
gem é o processo que explica como, a partir de substâncias, formas podem emer-
gir, isto é, como substâncias se articulam em formas. (Gumbrecht, 1998: p. 149)
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As noções de substância, aquilo que está presente porque exige um 
espaço, e de forma, algo que torna perceptível uma substância, são resgatadas 
do conceito aristotélico de signo, em que não há um sentido imaterial desco-
nectado de um significante material e, por isso, a dicotomia entre material e 
imaterial não existe. A considerar, ainda, a definição de signo em Ferdinand de 
Saussure, na lógica da união de um significante puramente material com um 
significado ou sentido puramente espiritual, Gumbrecht adota a concepção 
semiótica de Louis Hjelmslev como a estrutura hermenêutica fulcral para o 
desenvolvimento de novos instrumentos do campo não hermenêutico e, não 
obstante, para a caracterização da produção de presença. Hjelmslev interliga o 
signo aristotélico ao signo sausurriano e propõe a combinação entre substân-
cia, expressão, forma e conteúdo (cf. Gumbrecht, 2010: p. 35 e 36).

A partir dessa estrutura semiótica passamos a entender por que não é 
possível explicar de forma plena a busca renitente de Ruy Belo pelo «nome 
das coisas» através do Foucault de As Palavras e as Coisas ou do Derrida de 
Gramatologia. O primeiro está preocupado com as formas de conteúdo e toda a 
sua extériorité du discours, e o segundo com toda a filosofia em volta da criação 
de uma práxis desconstrutiva, que susteve em parte a promessa das materialida-
des mas que, com o tempo, veio a se revelar debilitada na acomodação de estru-
turas estáveis de sentido. É por isso que, procurando alguma independência 
epistemológica, Gumbrecht cria para o campo não hermenêutico três disposi-
ções fundamentais: a emergência das formas de conteúdo a partir da substância 
de conteúdo, a emergência das formas de expressão a partir da substância de 
expressão e, convergência das delineações conceituais, a fusão das formas de 
conteúdo e das formas de expressão em signos ou em estruturas significantes 
mais amplas, como, por exemplo, num texto escrito ou num pictograma.

Quando dessas «estruturas significantes mais amplas», na poesia de Ruy 
Belo, podemos propor — e aqui reside a questão cerne deste artigo — que (1) 
a produção da presença que Ruy Belo traz à sua poesia a partir de fenómenos 
primordialmente experimentados fora da linguagem e (2) a produção da pre-
sença que, por sua vez, a poesia beliana é capaz de desencadear (3) têm como 
eixo uma espécie de cosmologia. A prescindir do discurso sobre fenómenos 
religiosos, centremo-nos no que Gumbrecht chama de «cultura de sentido» 
e de «cultura de presença».

Segundo o filósofo, a autorreferência humana predominante numa 
cultura de sentido é o pensamento, a res cogitans, enquanto a autorreferência 
predominante numa cultura de presença é o corpo. Sendo a primeira autorre-
ferência a predominante, é possível inferir que os seres humanos se entendem 
como excêntricos ao mundo, vendo-se definitivamente separados das demais 
ordens de seres e de objetos. Assim, enquanto a subjetividade ou o sujeito 
ocupam o lugar de inscrição dominante numa cultura de sentido, nas culturas 
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de presença os seres humanos consideram que os seus corpos fazem parte de 
uma cosmologia, que não deixa de estar associada a uma criação divina. Nesse 
caso, não se veem como excêntricos no mundo, mas como parte do mundo. 
Numa cultura de presença, além de serem materiais, as coisas do mundo têm 
um sentido inerente, e não apenas um sentido que lhes é conferido por meio 
da interpretação, e os seres humanos consideram seus corpos como parte 
integrante da sua existência.

O conhecimento, numa cultura de sentido, só pode ser legítimo se tiver 
sido produzido por um sujeito no ato de interpretar o mundo, no campo her-
menêutico, penetrando na superfície «puramente material» do mundo, com 
vistas a encontrar a verdade espiritual por sob ou atrás dele. Para uma cultura da 
presença, o conhecimento é legítimo se for conhecimento tipicamente revelado. 
É conhecimento revelado pelo(s) deus(es) ou por outras variedades daquilo que 
se poderá descrever como «eventos de autorrevelação do mundo». O impulso 
para esses eventos de autorrevelação nunca vem do sujeito. Se acreditarmos na 
revelação e no desvelamento, eles simplesmente acontecem e, uma vez aconte-
cidos, nunca podem ser desfeitos pelos seus efeitos. (Gumbrecht, 2010: p. 107)

Tendo em conta que o campo funcional moderno propiciou o surgimento 
da cultura de sentido, mas que a cultura da presença tem primícias muito ante-
riores, enraizadas na cosmologia medieval, não é de estranhar que questões 
gnosiológicas dessa natureza não estejam distantes das apreensões de Ruy 
Belo, que dedicou grande parte da juventude aos estudos teológicos no Opus 
Dei2. Porquanto, as primeiras ligações do trivium ao quadrivium, manifestadas 
a partir da relação entre as palavras e o ipsum3, surgem no âmago do cristia-
nismo medievo da escolástica, no século XII, sobretudo a partir dos chamados 
«universais de Aristóteles» e a problemática das ideias gerais debatidas entre 
o realismo e o nominalismo4. A epistemologia da Idade Média, assim, acabou 
por construir a premissa cultural que veio a ser conhecida como realismo 
simbólico, para o qual cada objeto que constitui o mundo tem um sentido 
inerente, atribuído por um ente divino no ato da criação. Nessa perspetiva 
moderadora, quanto mais universal é o conceito ou o nome, maior o seu grau 
de apreensão nas coisas individuais. Ou quanto mais bem articulada a constru-
ção dos singulares, maiores as possibilidades de torná-los universais.

Se olharmos para a poesia de Ruy Belo através do realismo simbólico, é 
possível perceber que a uniformização dos lexemas grafados todos em minús-
culo — que, como já mencionámos, tem inicialmente mais a ver com uma 
postura ideológica do que com efeitos de grafia — gerou por efeito colateral 
uma disposição universal advinda de particulares experiências. Por exemplo, 
Roma e Madrid, capitais geográficas em que o poeta viveu, tornam-se madrid 
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e roma numa só cidade universal delineada em sua poesia; ou a esposa Maria 
Teresa e a amiga Helena são então maria teresa e helena, que convergem para 
a personificação da musa eterna beliana. Por conseguinte, esses elementos da 
realidade vivenciada absorvidos na construção de um espaço poético, para 
uma cultura de sentido, integram realidades paralelas, quando numa cultura de 
presença são concebidos como partes de um mesmo universo, de uma mesma 
cosmologia, uma vez que o conhecimento é tido não apenas como conceitual, 
mas como substancial também.

Para uma cultura de presença, o conhecimento é legítimo se for conhe-
cimento tipicamente revelado. É conhecimento revelado pelo(s) deus(es) 
ou por outras variedades daquilo que se possa descrever como «eventos de 
autorrevelação do mundo». […] O conhecimento resultante da revelação e do 
desvelamento […] não é apenas conceitual […] mas pode ser a substância que 
aparece, que se apresenta à nossa frente (mesmo com seu sentido inerente) […]. 
O mundo da cultura da presença é um mundo em que os seres humanos querem 
relacionar-se com a cosmologia envolvente por meio da inscrição de si mesmos, 
ou seja, de seus próprios corpos, nos ritmos dessa cosmologia. (Gumbrecht, 
2010: p. 107 e 109)

No percurso de Ruy Belo, à medida que nos aproximamos dos últimos 
livros vamos observando o encontro com essa cosmologia, que não deixa 
de ser uma espécie de transformação daquilo que estava patente nas tutelas 
religiosas, ainda que perante uma «religiosidade torturada» (Mendonça, 
1996: p. 14), do primeiro livro, e nas preleções teológicas com suas alusões 
bíblicas nos dois seguintes. Aliás, depois desses três livros iniciais marcados 
pelas ressonâncias de uma década dedicada à vida religiosa, em Homem de 
Palavra[s] já deparamo-nos com um poeta que parece encontrar resiliência 
numa crescente cadência panteísta (cf. Athayde, 2012: p. 213 e 214). Primeiro, 
o movimento cíclico de retorno à natureza, e não por mero acaso que Homem 
de Palavra[s] é encerrado com «Cólofon ou Epitáfio», onde o último verso 
do poema — «ruy belo, era uma vez» — suscita tanto o fim como o início 
possível pela expressão «era uma vez». Segundo, encontramos elementos da 
natureza conjugados à natureza humana numa coluna vertebral continuada, 
que segue até a dissolução desses elementos no mesmo «pó» necessário para 
a regeneração e restauração da vida. «Por que diabo hei-de ser eu mais imortal 
que essa onda entrevista no Outono no mar de Cascais?» (Belo, 1996: p. 26), 
questiona fazendo referência a «Para a Dedicação de Um Homem», onde «É 
terrível ter o destino / da onda anónima morta na praia» (Belo, 2009: p. 25). 
Ou, ainda, perscruta por que o poema não pode significar, «aos olhos de um 
homem realmente do nosso tempo, a atribuição de uma sua filiação a um deus 
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que, por mais divino que seja, não pode ser tanto seu pai como o homem ou 
a terra?» (Belo, 1996: p. 31).

[…] a minha suprema ambição […] é a de um simples mineral, com a sua impas-
sibilidade e a sua adesão à terra, a que acabarei por voltar não só por condição 
como por desejo profundamente, longamente sentido e só satisfeito no dia 
em que a minha voz passar a ser a voz da terra, mais importante, no fundo, 
do que todas as palavras que me houver sido dado proferir à sua superfície. 

(Ibid., p. 24)

Essa ideia, figurante do prefácio que o poeta escreve em 1972 para a 
segunda edição de AGRE, é retomada no ano seguinte em «Ela era semelhante 
a uma manhã / teria a juventude de um mineral […] / Era o cume da esperança: 
eternizava / cada uma das coisas que tocava» (Belo, 2009: p. 375)  e dois anos 
depois em «e durmo o sono das coisas convivo com minerais preparo a minha 
juventude definitiva» (ibid., p. 868). Sem título e publicado postumamente, 
este é um dos mais significativos poemas para entender, ao longo do percurso 
poético de Ruy Belo, a morte como um sistema de entalpia que acondiciona a 
produção de presença, para além de ser o espaço sistémico em que se observa 
claramente as oscilações entre autorreferências de sentido e autorreferências 
de presença.

Um dia alguém numa grande cidade longínqua dirá que morri
di-lo-á decerto com pena mas sem o alívio que eu próprio decerto senti
primeiro ao solucionar de vez esse problema de respiração que a vida é
desde a convulsão da criança que a meio do copo deixou ir leite para a traqueia
até à instantânea atrapalhação do mergulhador a quem de súbito falta o ar

[comprimido
só dispõe da reserva e lhe faltava tanto que ver no fundo sonhador do mar
depois senti alívio porque às cegas a meio por exemplo da aragem na face
eu pensava na morte como problema metafísico a resolver pelo menos com

[higiene
se não com dignidade com acerto como mais um problema à medida do homem

Eu estava do lado dos vivos estou do lado dos mortos
o grande problema era saber se me doía ou se não me doía
agora nem sei se me doeu […]

(ibid., p. 867)

E assim, no decorrer dos sintagmas de uma poesia debruçada sobre a 
morte e os seus possíveis espaços, o poeta que dizia, em 1966, «Sou a doença 



120

e sou onde me dói / sou sítio onde se nega que se morre / Tem graça haver 
quem fale a meu respeito» (ibid., p. 196) ou «É uma coisa estranha este verão 
/ E no entanto ia jurar que estive aqui / Não me dói nada, não.» (ibid., p. 211) 
é aquele que, com o passar do tempo, prepara-se para a morte derradeira, a do 
corpo. Não se trata mais, naturalmente, daquele Ruy Belo de AGRE em «As 
Duas Mortes», onde «A noite desce ainda somos jovens / Morrer é deixar isto 
a este lado / De nada serve já […] / Cada dia mais morte que morte / haverá 
para nós no fim das coisas?» (ibid., p. 90). Agora há um poeta que «prepara a 
juventude eterna» porque a morte, mais do que o dilema metafísico da juven-
tude, é o travo tangível da matéria5.

Daí a importância do que Gumbrecht chama de «estilo dêitico» para 
a análise da produção de presença. Isto é, mais do que prescrever modos de 
compreensão sobre a vida — e, portanto, sobre a morte —, é preciso lidar 
com eles, utilizando como modalidade primordial a «experiência vivida» 
(Erleben). Aliás, Gumbrecht propõe a compatibilidade entre a experiência, e a 
sua apropriação de mundo pelos conceitos, e a percepção, como observação do 
mundo pelos sentidos, a partir do papel adotado pelo «observador de segunda 
ordem». Ao contrário do observador típico do campo da hermenêutica, o 
observador de segunda ordem é aquele que observa a si mesmo no ato da 
observação e que descobre continuamente os sentidos humanos, como parte 
integral de qualquer observação do mundo. Além disso, toma consciência de 
que cada elemento do conhecimento e cada representação dependem, neces-
sariamente, do ângulo específico de observação, o que resulta numa infinidade 
de descrições para cada objeto potencial de referência e, em última análise, 
destrói a crença na estabilidade dos objetos — postulado este que firmava uma 
concepção singular e linear sobre eles.

Não obstante, Ruy Belo é esse «observador que observa a si mesmo no 
ato da observação». E mais, torna este o principal mecanismo de produção da 
presença em sua poesia — que, aliás, «aventura da linguagem» (Belo, 1996: 
p. 28) que é, abre para o mundo das coisas, na busca de tecidos que unam o 
vivo ao inanimado a partir de estruturas vasculares confluídas na apreensão da 
morte, vaso comunicante. Essa busca, no panorama da poesia beliana, talvez 
não corresponda à «procura de um lugar» ou «ao desejo do poeta de encon-
trar casa poética disponível» onde «a própria glosa da ausência de lugar que 
se vai entretanto preenchendo o espaço» (Firmino, 1997: p. 8). Nem mesmo 
a um constructo «na obstinada perseguição de uma outra cidade em que a 
morte ganhe sentido» (Saraiva & Lopes, 1996: p. 1073).

Encontramos no início dos anos 70 um poeta que já havia perdido «uma 
certa ciência do abandono» (Belo, 1996: p. 30), em que a ausência, aquela 
que em «Muriel» ou em «Madrid Revisited», não era, por binómio, preen-
chimento ou busca de preenchimento, era apenas esvaziamento para que se 
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pudesse dar o encontro das coisas onde elas estão, nos seus lugares de mundo, 
e por vezes edificá-las ou deslocá-las sobre as malhas do espaço e do tempo. 
Essa não é a eternidade, afinal, que prevê que «a única forma de escapar à 
derrapagem seria tornar a letra morta (ou de morto) ficcionando um sentido 
‘fixo, imóvel, dito para sempre’» (Firmino, 1997: p. 8); por revés, a dinâmica 
de que é possível banhar as coisas imóveis, inanimadas com a mobilidade da 
eternidade, que é a sucessão do espaço-tempo, este próprio movimento cíclico 
de vida onde as coisas estão a morrer e a renascer continuamente.

Na leitura de Gumbrecht,

O desejar a morte pode vir a ter a conotação do desejo de tornar eterna uma 
união transitória de corpos. […] É evidente que só a nossa morte, só o momento 
em que viramos matéria pura, verdadeiramente conseguir-se-á completar a 
nossa integração no mundo das coisas. Só a morte nos dará aquela calma per-
feita pela qual — ao menos às vezes, em nossas vidas — ansiamos. (Gumbrecht, 
2010: p. 115 e 147)

«depois somente de bem morto hei-de dispor daquela paz / que sempre 
apeteci mas nunca procurei» (Belo, 2009: p. 456), versa Ruy Belo em «Elogio 
de Maria Teresa», em razão de uma serenidade que, se não na morte, só é 
presentificada nos gestos domésticos, cotidianos, resvalados em «tu és em 
cada gesto todos os teus gestos / e neste momento eu sei eu sinto ao certo o que 
significam certas palavras como a palavra paz» (ibid., p. 657), do poema «Tu 
Estás aqui». Não é à toa que, à medida que avançamos na leitura cronológica 
da obra poética beliana, palavras como paz, justiça, liberdade — valores repre-
sentativos da universalidade também inerente à morte e à eternidade, eixos 
fundamentais da escrita de Ruy Belo — passam a surgir com maior frequência 
e pujança, em detrimento de palavras como senhor e deus6, por exemplo, que 
fulguravam o discurso dos primeiros livros e a «alusão bíblica inevitável em 
quem durante tanto tempo a leu» (Belo, 1997: p. 34).

Não podemos, portanto, circunscrever a morte nesta poesia como sim-
plesmente a «ruína do corpo» que «acentua a ruína do tempo» (Magalhães, 
1990: p. 339). Seria tornar demasiado restritiva a questão, pois, e para retomar 
Gumbrecht, estaríamos a cingir a poesia de Ruy Belo apenas à cultura de 
sentido, onde o tempo é a dimensão primordial a partir da associação irre-
vogável entre a consciência e a temporalidade. É preciso levar em conta que, 
enquanto autorreferência predominante numa cultura de presença, o espaço 
não é elemento subsequente à demanda temporal, pois é primordialmente na 
dimensão constituinte ao redor dos corpos que se negoceiam as relações dos 
seres humanos entre si e as relações entre os seres humanos e «as coisas do 
mundo». Daí considerarmos que a experiência estética na poética beliana, e 
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os seus recursos espácio-temporais circunscritos à tensão e à oscilação entre 
efeitos de sentido e efeitos de presença, culmina nas preleções orientadas por 
Gumbrecht para um projeto de produção de presença.

É nessa formação epigénica, inclusive, que reside a tentativa de devolver, 
à consciência e ao corpo, a materialidade, a coisidade de mundo, no júbilo que 
triunfa sobre a morte, porque a «minuciosa exaltação das coisas e a persistente 
nomeação dos objectos e dos actos quotidianos» (Magalhães, 1990: p. 341) 
continuam a triunfar naquele poeta que assumiu a experiência das palavras 
como, mais do que forma de existir, maneira de presentificar o mundo7.

NOTAS

1 Vale ressalvar que a ordem de publicação dos poemas não corresponde à ordem de escrita. 
«Muriel», de 1972, aparece no livro Toda a Terra, de 1976, três anos depois de «Madrid 
Revisited» ter sido publicado em Transporte no Tempo. Por isso, a relação entre «Muriel» e 
«Madrid Revisited», quando dessa indicação sequencial, não é evidente.

2 Ruy Belo entrou para o Opus Dei aos 18 anos, quando então cursava Direito na Universidade de 
Coimbra. Subsidiado pela prelazia, chegou a fazer doutoramento em Roma em Direito Canónico e 
estava sendo preparado para assumir a carreira eclesiástica quando, aos 28 anos, decidiu abandonar a 
instituição.

3 Ipsum, em latim, corresponde a todos os seres e coisas do mundo. A análise dos seres e coisas 
do mundo, por sua vez, cabia ao quadrivium e suas quatro disciplinas — aritmética, geome-
tria, astronomia e música — ensinadas nas universidades medievais. A educação era iniciada 
com o estudo da linguagem, o trivium, que compreendia gramática, lógica e retórica. Todo o 
percurso educativo, embora baseado no sistema de ensino romano, estava submetido à teologia 
(cf. Cotrim, 2004: p. 123).

4 A partir do século XIii, o aristotelismo penetrou de forma profunda no pensamento escolás-
tico, com a descoberta de muitas obras de Aristóteles e a tradução para o latim de algumas 
delas, diretamente do grego. É nesse contexto que aparecem as duas grandes correntes filosófi-
cas antagónicas da época, o realismo e o nominalismo. Para os realistas, defendendo o universo 
da existência material, as ideias universais existiriam por si mesmas, pois entre o universo das 
coisas e o universo dos nomes haveria uma analogia tal que, quanto mais universal fosse um 
termo gramatical, maior seria o seu grau de participação na perfeição original da ideia. Assim, o 
universal brancura seria mais perfeito do que qualquer coisa branca existente, por exemplo. Já o 
nominalismo sustentava que os termos universais não existiriam em si mesmos, seriam apenas 
palavras sem uma existência real, existindo apenas no plano conceitual. Para os nominalistas, o 
que existe são seres singulares e o universal não passa, portanto, de uma convenção (cf. Cotrim, 
2004: p. 122-5).

5 Vale ressalvar que é no início dos anos 70 que se agravam os problemas de saúde de Ruy Belo 
em decorrência do uso excessivo de barbitúricos.

6 Analisando o espólio de Ruy Belo, no exemplar da segunda edição de Aquele Grande Rio 
Eufrates que o poeta ofereceu à esposa, Maria Teresa Belo, encontramos as palavras senhor e 
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deus riscadas a caneta e substituídas por palavras como liberdade, justiça, paz, a exemplo do 
«Poema quase Apostólico», onde em «E abre os braços para deixar cair na cidade / um ano 
favorável ao senhor» temos justiça no lugar de senhor.

7 Para glosar Joaquim Manuel Magalhães, que descreve Ruy Belo como o poeta que «assumiu 
a experiência das palavras como declaração do mundo e de si» (Magalhães, 1990: p. 341).
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