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ses, sul-africanos, cubanos, a formação dos 
«pioneiros», crianças com espingardas 
feitas em casa, os bombardeamentos sobre 
as populações —, do tempo colonial — 
«O colono era o deus, o carrasco e o patrão, 
tudo numa pessoa» —, a solidariedade en-
tre as populações deslocadas pela guerra, 
o pesar pelo desaparecimento dos valores 
defendidos pelos anciãos face a uma juven-
tude sem ideais, que se rege «pela procura 
de dinheiro, carros e festas», as referências 
à gastronomia tradicional — «o funji», 
a «muamba» —, a criminalidade juvenil 
dos musseques, constituindo-se a narrativa 
num vasto fresco da sociedade angolana. 
A linguagem é o português de Angola, 
contaminado pelas línguas africanas, gra-
vitando na esfera da oralidade («olha só 
aí, meu»), onde não faltam expressões de 
caráter sentencioso («A guerra não é só 
desperdício?» ou «ser acusado é fácil, bas-
ta respirar. Difícil é provar a inocência»), 
sínteses lapidares de teor lúdico («empre-
sário a andar no candongueiro, só chinês» 
ou «Quem disse haver gente mais simpáti-
ca que um gordo?»), tornando-se a ironia 
uma arma, usada de forma ininterrupta e 
consciente, para delinear um retrato como-
vente e mordaz de Luanda («mais uma vez 
se diz, urbe exemplar em equidade social e 
moral, desde a fundação»), cidade que, 
à semelhança do que se verifica noutras 
obras angolanas — basta recordar Luandi-
no Vieira —, ganha dimensão literária em 
O Tímido e as Mulheres.

Escritor seminal, depois de ter publi-
cado em 2011 o romance A Sul. O Som-
breiro, na linha de outros romances his-
tóricos, nomeadamente, Yaka, Lueji — O 
Nascimento de Um Império, Parábola do 
Cágado Velho ou A Gloriosa Família, que 
incorporam personagens e acontecimen-
tos tidos como históricos, Pepetela, autor 
que recebeu o Prémio Camões em 1997, 
escreveu O Tímido e as Mulheres, retra-
tando um universo espácio-temporal que 

se aproxima de Predadores, publicado em 
2005. Este título é uma metáfora crítica da 
emergente burguesia angolana, constituí-
da após a independência, ironizando so-
bre as trajetórias de ex-guerrilheiros con-
vertidos em burocratas corruptos, imersos 
num ritmo alucinante de negócios, que 
dizem respeito à construção civil desen-
freada que desfigurou a fácies da cidade. 
Se estes dois livros, Os Predadores e O Tí-
mido e as Mulheres se afastam da escrita 
da história, é preciso, todavia, considerar 
que os romances históricos de Pepetela 
não são de celebração do passado, mas de 
interrogação, representando possibilida-
des de releituras do tempo colonial e pré-
-colonial, que permitem a compreensão 
do presente. Vivendo a ambivalência, a 
ambiguidade e a duplicidade que marcam 
as sociedades pós-coloniais, denuncian-
do os abusos de poder das clientelas que 
controlam o aparelho burocrático estatal, 
Pepetela assume o papel de mediador e, 
na configuração de identidades híbridas e 
rizomáticas, em diferentes romances, que 
se constroem em eco, faz emergir a Nação.

Maria Fernanda Afonso

LITERATURA BRASILEIRA

poesia

sérgio alcides

PÍER 
São Paulo, Editora 34 / 2012

Retornar às coisas, evocar o osso. «Tudo 
quietude, tudo / flutua sem sombra, sem 
/ nenhuma ponderação» («Prelúdio», 
p. 9), assim começa Píer de Sérgio Alcides. 
O abandono silencioso das coisas «que 
vão se despindo de seu alarde» domina 
a cena na primeira parte do poema; e em 
seu segundo ato, que também o encerra, é 
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encenado o momento anterior — o pulso, 
ou a energia — que dará ritmo às coisas, 
afinal a poesia só existe pela escrita, pelo 
músculo que a impulsiona, «e, súbito, sem 
retorno, / espeta a mão no minuto». Se o 
osso desmascara a carne, onde se quer che-
gar literalmente, por outro lado «os ossos 
morrem primeiro, a carne é forte» («Os-
sada», p. 81). Entre o osso e a carne, o lite-
ral e o lírico, transita a poesia de Alcides.

Píer, seu terceiro livro, está dividido em 
quatro partes. A primeira é a mais longa, 
com 35 poemas, seguida por três suítes: 
«Ossada», publicada em 2006 na revista 
Errática, escrita em diálogo com a obra 
de Augusto dos Anjos (1884 -1914), cuja 
poética visa quebrar a ossatura do verso 
clássico pela carne e vísceras; «Píer», 
que dá nome ao livro e começou a ser 
escrito em 2004 em Itaparica, litoral da 
Bahia, e termina com «À margem do São 
Francisco». 

É importante ressaltar que além de poe- 
ta e tradutor, o carioca Sérgio Alcides é 
professor da Faculdade de Letras da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais. Fez 
mestrado e doutorado na área de Histó-
ria, mas sempre voltado para a literatura: 
no mestrado trabalhou o poeta árcade 
brasileiro Cláudio Manuel da Costa e no 
doutorado a poesia de Sá de Miranda. Es-
tas poéticas vão sendo incorporadas ao 
seu trabalho também como anacronismo 
capaz de deslocar sua posição no presente, 
para, como diz Giorgio Agamben1, justa-
mente ver a sua própria época.

Assim, sua poesia é um lugar no presen-
te, um espaço de onde não há uma pers-
petiva ampla, e por isso, não produz as 
grandes revelações próprias ao lírico gran-
diloquente. Afinal, o contemporâneo, 
como o entende Agamben, não se deixa 
apreender completamente e depende de 
um constante caminhar investigativo do 
«real». Sua poesia trabalha «o mundo 
menos real / — mas real — da circunstân-

cia» («Está Caindo», p. 11), deste modo, 
ela é sempre circunstancial. Porém, o pre-
sente da circunstância é um ponto cego. 
Se a poesia está «no real, de onde não 
posso ver, nem prever, nem sobrevoar»2, 
é preciso criar um deslocamento, mesmo 
que mínimo, para poder enxergar algo, 
abrir uma brecha para o sentido.

Píer é a superfície mesma do verso, mas 
que está ancorada no mundo, espaço mo-
vente entre areia e mar. Sua poesia é ins-
tigada pelo referente, pelo lugar, e assim 
fabrica uma relação direta entre a palavra 
e a coisa — algo de clássico —, palavra que 
quer desnudar, nomear e grudar na coisa 
— «a nudez está tão nua / quanto se fosse 
um poema» («No Chuveiro», p. 25) —, 
ao mesmo tempo que movimenta a pró-
pria fixidez da nomeação, ou do sentido, 
o que está sempre produzindo outras e pe-
quenas faíscas. 

Seu verso plano descarta as paradas 
verticais, o que demonstra sua opção pela 
prosa — também um gosto clássico — em 
detrimento do magma lírico capaz da Re-
velação, ou ainda de uma poesia advinda 
da Razão iluminista, iluminadora. Afinal, 
o píer é também uma ponte, como um 
verso que leva do terreno rumo ao líqui-
do e ao ar, mas também sempre no senti-
do contrário. «O píer acusa o horizonte. 
Pendurada no canto, / a lua transparece 
no azul da manhã-marinha» («Falta», 
p. 94). Como plataforma para a caminhada 
e para a escrita, o píer começa como prosa 
e se abre para o verso, para a imagem do 
horizonte, «em cima das águas por onde 
zarpar» («Mito», p. 95), porém corre de 
volta (versura) para a areia, «Maré baixa. 
O píer não se precipita / senão sobre o re-
síduo que vem dar na praia, / memória do 
mar» («Falta», p. 93). Alcides cria nesta 
dualidade um verso-superfície sempre 
móvel, um lugar de passagem: «Rotação. 
O píer entra e sai da baía» («Continente 
Negro», p. 99), busca pela prosaização3, 
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ou seja, pelo trabalho com sintaxe, criar 
o ritmo — entre fluxo e refluxo — de sua 
poesia musical, sem ser melódica.

O píer é também um lugar político, um 
entre-lugar4; onde se produz relações en-
tre o que nomeamos Brasil, tanto como 
lugar concreto, quanto como imaginário 
e cultural, e o outro lado do Atlântico. 
O presente livro de Alcides ecoa a famosa 
declaração de Cláudio Manuel da Costa: 
«não são estas as venturosas praias da 
Arcádia», pois o píer é este lugar duplo, 
de onde se está na colónia — esta outra 
margem do Ocidente — mas de onde se 
contempla o horizonte que aponta para a 
metrópole, ou para África. Da Costa inau-
gura o tópico da «pátria» como margem, 
do país natal que é também exílio, entre 
uma paisagem negativa e sua possibili-
dade de civilização. A sensação de estar 
desterrado5 na própria terra marca sua 
relação ambivalente, e de tantos outros 
intelectuais, com o «real» brasileiro, co-
locada em questão por Alcides neste an-
coradouro móvel que é seu verso.

Apesar da formação como historiador, 
fica claro em Alcides o privilégio que con-
sagra ao lugar em detrimento do tempo, e 
podemos aproximá-lo da geo-história de 
Fernand Braudel. Como explicam Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, a geografia não 
se contenta em fornecer lugares para a 
forma histórica, ela afirma a «potência de 
um meio»6 como lugar capaz de deslocar 
qualquer tentativa de imposição de ideias, 
e isto responde à tradição do pensamen-
to crítico brasileiro que tem relacionado 
ideias e lugares. Se o meio resiste a uma 
completa modernização, o que sempre 
foi visto como negativo e ameaçador ao 
triunfo da Razão, esta resistência se torna 
aqui positiva, entretanto sem possibilida-
de de retorno à origem.

Alcides recoloca a ambivalência de 
Cláudio Manuel da Costa, assim como 
atualiza seus poemas bucólicos para um 

bucólico tecnológico e massivo. O poema 
«Pasto» começa já problematizando o lu-
gar da poesia: «Esta paisagem é mais ou / 
menos um locus amoenus» (p. 33). E segue 
ironicamente, por meio de comparações: 
«em vez de avena, tevê. / Retoques de 
Photoshop / no curral, na cor das águas».

O poema «Global» (p. 31) diz muito 
sobre estas questões:

Ida ao coração da treva.
Acha-se o mesmo sanduíche,
Aura flácida de shopping,
Enjoo de intransitivos:
Convir, consumir, sumir. 
Domingo da humanidade.
É o grande globo doméstico,
O velho parque temático — 
A vida, visita-guiada
Sem Virgílio entre tapumes

Seu game, senhor. Delete,
Reset a senha, formate,
Reconfigure o cadastro
Do seu desastre, senhor. 

Alcides desloca a ida ao «coração da 
treva», da novela Coração das Trevas 
(1899), de Joseph Conrad, que narra a ex-
periência europeia no continente africano, 
mais especificamente no Congo belga, 
para uma banal ida ao templo do consumo 
que é o shopping center. A treva se oporia 
à razão iluminista, mas Conrad cria uma 
narrativa das atrocidades cometidas em 
nome da civilização, já problematizando 
esta oposição entre claro e escuro. O poe- 
ma de Alcides empreende uma releitura 
contemporânea de Conrad e liga a treva 
diretamente à razão ocidental, encarnada 
no universo do consumo, sem possibili-
dade de um guia além dos comandos dos 
jogos eletrónicos.

Nas duas partes finais de seu livro, 
nas suítes «Píer» e «À margem do São 
Francisco», Sérgio Alcides assume uma 
prosa-poesia do caminhar, geográfica, 
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palmilhando contornos, solo, pássaros, 
rios, areia, mar, penhascos, sertões, enfim, 
escreve com os materiais da terra. No poe- 
ma «Daqui» (p. 113), outra indicação de 
lugar, aponta para o desconforto, agora 
por motivos diferentes, para a sensação 
de exílio na própria pátria, que entretanto 
se quer mátria, uma língua daqui, outras 
línguas de resistência e memória: «Quem 
é daqui, além dos passarinhos? / Só os no-
mes dos passarinhos, só as sombras / que 
não tocam na pastura senão pela suave 
ausência, / os vestígios em bando do ex-
termínio antigo / que revêm ainda resis-
tentes à gramática geral, / sanhaço, do tupi 
saya’su, / acauã, do tupi wa’kaw’ã, / sabiá, 
do tupi sawi’a.»

Masé Lemos 
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