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Resumo: Este artigo busca aproximar-se da temática da ilha como espaço geoliterário,            
reafirmando a potência contida na interação entre a geografia e a literatura para a investigação               
das sensibilidades de obras literárias. A partir de contribuições do romanista alemão Ottmar Ette              
e do filósofo Gilles Deleuze sobre esse espaço geográfico e sobre suas configurações             
arquipelares, pretende-se instigar uma nova abordagem desse cenário já conhecido da Literatura. 
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A relação entre o ser humano e as ilhas é formada por uma grande contribuição               

de processos de imaginação e de simbologia. Mitos e lendas sobre esse espaço sempre              

fizeram parte do imaginário coletivo humano. Desde a mitologia pré-helênica até os            

dias de hoje, as ilhas foram vistas de diversas formas, mantendo, no entanto, ao longo               

da história, seu caráter ambíguo de paraíso, mas também de mistério.  

Assim, a ilha com sua peculiaridade topográfica, exerce também um          

magnetismo sobre a Literatura, que dedicou inúmeras obras ao tema. Escritores como            

Eco (A ilha do dia anterior, 1994), Saramago (A ilha desconhecida, 1997), Verne (A              

ilha misteriosa, 1995), sem falar em Defoe (Robinson Crusoe 1719), Morus (Utopia,            

1516) e Bacon (A Nova Atlântida, 1627) se valeram do poder simbólico da ilha para               

expressar suas ideias. 

Seu isolamento geográfico abre a possibilidade de investigar um espaço que, ora            

é explorado como um mini-mundo, mero reflexo da sociedade, ora como um mundo             

novo e idealizado, espaço sobre o qual os personagens projetam desejos e sonhos bem              

como medos e pesadelos.  

Do ponto de vista geográfico, ilhas são uma porção de terra rodeada de água por               

todos os lados. Observando o mapa-múndi, percebemos que ele está cheio delas.            

Centenas de ilhas foram objeto de colonização, territórios ocupados e explorados, dos            

quais alguns se tornaram independentes e reconhecidos há apenas algumas décadas.           

Alguns ainda são territórios além-mar de países europeus. É o caso da Nova Caledônia,              
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um arquipélago situado na Melanésia ainda hoje “pertencente” à França, que tem            

referendo sobre sua independência previsto para novembro do corrente ano. 

O interesse em estudar de maneira mais profunda a complexidade e a dicotomia             

que envolve as ilhas e suas formações arquipelares teve um aumento considerável            

justamente na década de 80, momento em que as independências desses territórios se             

concretizavam. Nascem, então, os estudos insulares, que vêm promovendo um debate           

interdisciplinar e dando espaço a uma nova forma de investigação e de aproximação do              

tema.  

 

Existe, no âmbito internacional, um interesse crescente pelo estudo dos universos insulares. Esse             
interesse crescente não é somente motivado pela importância atribuída         
por Darwin às ilhas no estudo da evolução das espécies e           
posteriormente pela contribuição da biogeografia, mas também pelo        
fato de muitas das ilhas, tanto do Caribe quanto da Polinésia, terem se             
transformado em pequenos países, com representação política na        
ONU. Parte desse interesse provém também da maior facilidade em,          
hoje, se visitar as ilhas oceânicas, tidas como paradisíacas, pelo          
encurtamento da distância conseguida pelo desenvolvimento do       
transporte aéreo. (DIEGUES, 1998, p.2) 
 

O fato é que hoje a maioria das ilhas está longe de ser o lugar paradisíaco                

imaginado pela população não-insular. Ilhas tornaram-se produtos de turismo e de           

privatizações, alterando sua dinâmica econômica e empobrecendo os ilhéus. Cruzeiros          

aportam e partem, epidemias se alastram, os recursos naturais são limitados.  

Desde Marco Polo, as ilhas foram, sobretudo, fontes de materiais e recursos            

preciosos, pontos de parada e abastecimento de navios, pontos de passagem. O caráter             

de isolamento insular foi explorado também para construção de prisões, de sanatórios e             

para isolamento de doenças. Algumas foram usadas como fossas para cadáveres           

contaminados e mais recentemente como depósitos de lixo.  

Por outro lado, muitas também foram vistas e idealizadas como lugares exóticos            

e paradisíacos, com natureza e população exuberantes, despertando tentações naqueles          

que ali desembarcavam por alguns dias. Essa imagem povoa a mente da maior parte da               

população, pois foi tonificada por meio de pinturas e de diários de viagem. Poucas vezes               
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se retratou ou se relatou a ilha da forma como seus habitantes a percebem e a                

vivenciam. 

Mais recentemente novas obras literárias surgiram tematizando as ilhas,         

propondo novas leituras desse espaço geoliterário. Os livros Ilhas (BUENO, 2017) e            

Raga, uma viagem ao continente invisível (LE CLÉZIO, 2006) trazem a ilha como             

cenário, apresentando suas relações geográficas, suas conexões inter- e transinsulares          

bem como suas relações com o continente. As narrativas concebem uma nova            

abordagem do espaço insular, problematizando a situação pós-colonial, dando a voz a            

personagens nativos, desconstruindo imagens tão decalcadas no imaginário coletivo. As          

obras destacam também o papel formador da viagem, dos percursos realizados entre            

ilhas. O caráter simbólico e mitológico continua a se fazer presente, mas agora tingido              

de novos matizes, trazendo à tona mitos menos conhecidos na cultura ocidental. 

Flutuações geopoéticas 

Ilhas, penínsulas e arquipélagos - essas formações geográficas podem dialogar          

com os textos literários de maneira fecunda. A relação com a ocupação do espaço e a                

interligação dessas formações fragmentadas e parcialmente submersas permitem        

analogias simbólicas com a literatura. Além disso, é nesses espaços que as narrativas se              

constituem e onde acontece uma fusão de elementos: os personagens se diluem no             

ambiente ou o ambiente se adere a eles. O espaço já não é mais um pano de fundo                  

descolado dos personagens. 

A aproximação entre o mundo geográfico e o universo literário e a interação             

entre essas duas áreas do saber permite investigar movimentos de viagens, percursos e             

rotas e como elas podem contribuir com a Literatura. O comparatista Ottmar Ette (2005)              

vem dedicando parte de seus estudos e de seus escritos recentes à investigação da              

questão insular. A partir de um escopo interdisciplinar, Ette exemplifica na Literatura            

constatações e evidências dessas interações. Em ZwischenWeltenSchreiben (2005) o         

autor discorre ao longo de dois extensos capítulos sobre a fragmentação de ilhas, seus              

estilhaços e suas dinâmicas de interação em seus arquipélagos.  

As ilhas mostram a Ette novas possibilidades de análise, por meio de            

ambiguidades e oposições. Seus territórios, por exemplo, são bastante indefinidos, uma           
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vez que é muito difícil medir costas marítimas com precisão. Além disso, a vetorização              

de rotas milenares cruzando ilhas, usando-as como pontos de abastecimento e de            

descanso são perceptíveis e repetidas até os dias de hoje. 

 

… se por um lado a ilha é vista como uma ilha-mundo, na qual se aloja uma totalidade fechada                   
e dentro da qual há um espaço multifacetado, uma divisão em           
diferentes espaços paisagísticos, climáticos e culturais, por outro lado         
a ilha se mostra, no entanto, também parte do mundo-ilha,          
representando o fragmentado, o estilhaçado, o mosaico, marcado        
através da diversidade de suas conexões e constelações internas.         
(ETTE, 2005, p.124) 

 

Como o trecho acima afirma, a ilha é um espaço bipartido, no qual convergem              

ambiguidades e oposições. Ver a ilha como um sistema fechado e isolado, praticamente             

alheio ao restante do mundo, é equivocado. Ilhéus sempre se deslocaram dentro de             

arquipélagos e mantiveram contatos com habitantes de outras ilhas. É certo que            

possuem uma cultura própria, mas a ilha é parte do mundo e ao mesmo tempo um                

mundo à parte.  

Gilles Deleuze fez uma reflexão sobre as ilhas em um manuscrito intitulado            

“Causas e razões das ilhas desertas”. O filósofo nunca publicou o texto, que foi trazido a                

público em 2002 na coletânea L’île déserte et autres textes, ganhando uma tradução no              

Brasil em 2004. No ensaio Deleuze chama a atenção para um dado geográfico das ilhas:               

sua subdivisão em ilhas continentais - que se desprenderam do continente por alguma             

erosão - e ilhas oceânicas - que por meio de uma erupção vulcânica ou por alguma outra                 

força geológica emergiram das águas.  

 

Os geógrafos dizem que há dois tipos de ilhas. Eis uma informação preciosa para a imaginação,                
porque ela aí encontra uma confirmação daquilo que, por outro lado,           
já sabia. Não é o único caso em que a ciência torna a mitologia mais               
material e em que a mitologia torna a ciência mais animada. As ilhas             
continentais são ilhas acidentais, ilhas derivadas: estão separadas de         
um continente, nasceram de uma desarticulação, de uma erosão, de          
uma fratura, sobrevivem pela absorção daquilo que as retinha. As ilhas           
oceânicas são ilhas originárias, essenciais: ora são constituídas de         
corais, apresentando-nos um verdadeiro organismo, ora surgem de        
erupções submarinas, trazendo ao ar livre um movimento vindo de          
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baixo; algumas emergem lentamente, outras também desaparecem e        
retornam sem que haja tempo para anexa-las. (DELEUZE, 2004, p. 6) 

  

O filósofo afirma ainda, que a ilha é o fruto da oposição entre a terra e o oceano.                  

O desejo de domínio dessa oposição é o que levaria o homem às ilhas. Além disso, ele                 

vê na própria formação das ilhas a simbologia que elas desencadeiam: a separação (ilhas              

continentais) e a recriação (oceânicas). Deleuze acredita que a Literatura tem a potência             

necessária para criar a ilha de uma forma que ainda não há, nem oceânica, nem               

continental. 

Flutuações geopoéticas em Ilhas, de Wilson Bueno 

Esse livro póstumo do escritor paranaense Wilson Bueno trata de uma expedição            

a ilhas imaginárias, na qual não somente os navegadores se deslocam, mas também as              

próprias ilhas e os arquipélagos. A narrativa se dá a partir do barco Hérida, trazendo o                

ponto de vista de seus navegadores, que estão sempre de passagem, e não se fixam em                

lugar algum, nem chegam a lugar algum. Por vezes os marinheiros nem desembarcam             

nas ilhas encontradas, apenas passam por elas e as observam, ou, em alguns casos, as               

ilhas é que passam por eles, e os observam.  

O livro se divide em três “arquipélagos”, nos quais os capítulos são ilhas. Cada              

ilha é muito peculiar e é composta por uma característica específica que a torna única. A                

narrativa é ancorada no lirismo, fundindo temas da mitologia clássica com a descrição             

de paisagens surreais, criando imagens dicotômicas tanto quanto intensas.  

Elementos típicos de narrativas de viagem aparecem com novas atribuições: os           

navegadores, o barco, o oceano, as ilhas, os ilhéus. Os navegadores não estão em              

evidência, aparecem implicitamente na voz do narrador, uma vez que ele faz uso da              

primeira pessoa do plural. Além disso, poucos personagens aparecem com nomes           

próprios. Em contraponto, o barco tem nome - Hérida - e o oceano aparece grafado               

sempre em maiúsculo, recurso que destaca seu protagonismo. As ilhas têm vida própria,             

características geográficas e botânicas que as fazem pulsar por si só. Os ilhéus são em               

sua maioria animais, seres mitológicos ou seres mágicos. 

 

De Florívia a Tessussála, o que vemos, ou pressentimos, nós os navegadores de Hérida, é um                
arquipélago com túneis atravessando, de uma ilha a outra, abaixo das           
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areias do fundo do mar. Feito Alice no País das Maravilhas, saíamos            
diferentes de cada túnel que vencíamos, além de desembocar, ou por           
isto mesmo, em novas paisagens, novas ilhas, novas praias de tão           
inédito quanto fulgurante encantamento. Aqui um céu de angústias, ali          
todo um firmamento de exaltada epifania. (BUENO, 2017, p. 13)  

 

O trecho acima abre o livro e introduz representações simbólicas significativas.           

Por meio da inserção de elementos fantasiosos e oníricos, o narrador desdobra o espaço              

a ser percorrido, deixando clara a importância do percurso, que vai se re-desenhando em              

cada ilha visitada ou avistada. Por vezes tal movimento permite aproximações com uma             

jornada ao próprio íntimo dos navegadores, por outras, revela o imenso desejo de se              

cruzar fronteiras e de se expandir os limites.  

Uma das ilhas do livro se chama Lídia. É uma “minúscula ilha do mar Egeu,               

redonda como o Coliseu” (BUENO, p. 18) onde se procriam os pégasos. Suas praias são               

estreitas, o mar é violento e naufraga até os maiores navios que tentam se aproximar.               

Mas caso alguma embarcação se aproxime da praia é atacada e escorraçada pelos             

pégasos. 

 

Bardos e nautas, górgonas e sereias em vão tentaram chegar a Lídia e foram invariavelmente               
afugentados, seja pelo violento mar que ali se encrespa e naufraga           
mesmo as galés mais portentosas, seja pelo pronto voo com que os            
pégasos se arremessam, cascos e dentes, asas e crinas tensas, a           
escorraçar, à proximidade das praias, os eventuais invasores. Nenhum         
estranho, nem mesmo os pássaros do velho arquipélago ousaram se          
aproximar de Lídia. Ou ali deitar seus ovos. Permanentemente vigiada,          
desde o princípio do mundo, por gerações e gerações de pégasos,           
Lídia é e sempre foi a ilha dos cavalos alados. De mais ninguém.             
(BUENO, 2017, p. 19) 

 

A vida existe em Lídia como natureza primeira. O jogo entre o espaço e a               

mitologia, aqui presentes na descrição geográfica da ilha e na imagem do pégaso,             

transfigura a ilha em um organismo completo. No trecho também inferimos uma            

referência à colonização, quando o narrador se refere ao “velho arquipélago” que nos             

lembra do velho continente, expressão utilizada para denominar o continente europeu.  
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A escolha do nome da ilha também tem uma simbologia significativa. Lídia foi             

uma antiga região da Ásia Menor, terras que hoje fazem parte da Turquia. O local foi                

objeto de várias disputas territoriais ao longo da História. 

Ao todo são descritas dezessete ilhas que, embora fictícias, evocam a realidade            

histórica e questionam a geografia, deslocando e descentrando continentes, ilhas e           

oceanos. Hérida e seus navegadores, errantes em um mundo particular mas também            

universal, traçam rotas e conexões inéditas. 

Flutuações geopoéticas em Raga 

O livro Raga - uma viagem ao continente invisível - a Oceania, de J. M. G. Le                 

Clézio, por sua vez, faz uma abordagem literária da descoberta e da colonização da              

Oceania. O autor reconta essa história, combinando relatos antropológicos, depoimentos          

de personagens reais e fictícios e as lendas que fazem parte da cultura daquela região.               

Sua própria visita ao continente se funde com dados históricos, mitos e análises críticas              

do processo de colonização e de descolonização das ilhas.  

Le Clézio nasceu em Nice. Sua família é originária da Bretanha, mas emigrou             

para as ilhas Maurício no século XVIII. As ilhas Maurício fazem parte de Raga em               

várias passagens, servindo como ponto comparativo e contrastivo para as ilhas visitadas            

na Oceania, inserindo assim, mais um aspecto biográfico à trama. 

Raga é a palavra nativa para Vanuatu, uma das ilhas da Oceania. No capítulo de               

abertura do livro, o autor apresenta dados históricos acerca das primeiras investidas à             

Oceania, espaço geográfico que ele denomina e define como um “continente invisível”            

(LE CLÉZIO, 2011, p. 9).  

Depois de apresentar inicialmente a localização geográfica de Raga, a narrativa           

tem sequência com uma “viagem sem volta” (LE CLÉZIO, p. 15) em que             

acompanhamos uma família em uma embarcação - a piroga - até sua chegada à ilha. A                

viagem é longa e cheia de desafios, mas a esperança de chegar a um lugar sem guerra e                  

de terra fértil acalenta os embarcados. 

 

No centro da piroga, as mulheres estão sentadas. Matantaré se protege com sua esteira,              
segurando contra o peito o primeiro filho, um bebê de seis meses que             
dorme com a boca fechada no bico do seio. Ao lado delas, Matansi se              
aconchegou no fundo da piroga, o vento e a chuva molharam seus            
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cabelos, ela geme um pouco, meio adormecida. Há dias a piroga está            
em alto-mar, as mulheres e os homens não comeram, as costelas já se             
sobressaem debaixo da pele, mesmo em Tabiri, por natureza um pouco           
gordo. (LE CLÉZIO, 2011, p.15) 

 

Os personagens dessa passagem são representativos da história de formação          

daquela ilha. A história dessa viagem de emigração ainda é relatada entre os habitantes              

de Raga até os dias atuais, convertendo-a a um mito de fundação.  

Ao final do capítulo A viagem sem volta lemos a descrição da chegada da família               

à ilha. Matantaré é a primeira a ver os picos de montanha, enquanto todos os outros                

dormem. A sensação de incredibilidade de Matantaré a leva ao silêncio. Somente depois             

de alguns minutos ela acorda todos.  

 

Raga vai-se parecer com um longo corpo negro deitado no mar. Raga a silenciosa, com suas                
colinas cobertas de fetos e árvores, Raga a muralha de lava com seus             
picos cobertos pelas nuvens. Raga a misteriosa, onde eles abrirão          
caminhos novos, tremendo de medo, entre os túmulos dos         
antepassados. (LE CLÉZIO, 2011, p.25) 

 

O trecho descreve o avistamento de Raga a partir da piroga, quando depois da              

longa jornada, a família emigrante vê diante de seus olhos o destino de sua travessia. A                

descrição poetizada do espaço geográfico imprime na paisagem o sentimento de           

apreensão dos personagens mesclado ao mistério do “novo”. O limite foi transgredido, a             

fronteira foi transposta e agora um mundo indefinido, do qual só ouviram falar se              

des-vela e se oferece ao des-cobrimento. 

Na narrativa de Le Clézio os personagens têm vozes fortes que fundem lendas,             

mitos e atualidade. Os elementos presentes nas narrativas de viagens também estão aqui.             

O deslocamento inicial - a viagem sem volta - e em capítulos posteriores, em que são                

descritas múltiplas viagens - de ida e volta - entre as ilhas da Oceania atribuem um                

papel importantíssimo ao mar e às embarcações. São dois espaços de comunicação por             

excelência. É por meio do mar, com ajuda da embarcação, que se encontra o outro e que                 

se troca experiências. 

Flutuações comparatistas 
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As ilhas surgem em duas configurações distintas nas obras. Em Bueno, a            

simbologia, a intertextualidade e a amplidão interpretativa. Em Le Clézio, a realidade de             

ilhas colonizadas, a relação de seus habitantes com o continente e a constituição de uma               

identidade insular. Apesar da oposição, as obras têm em comum o movimento,            

responsável por conduzir as narrativas.  

Esse movimento interliga pontos geográficos distantes, traça rotas, marca         

destinos e pontos de partida, realiza coreografias com sensibilidades próprias. A           

percepção desse fluxo geoliterário e transareal que conecta continentes, arquipélagos e           

ilhas, interligando geografia e literatura, sobrepondo realidade e simbologia, descreve          

um novo cenário e transfigura o espaço-ilha, expandindo-o para além da terra firme. 

Paralelamente também acontecem deslocamentos, viagens sem volta. Estes        

atribuem significância relevante ao espaço-embarcação, que assume função de uma          

casa-flutuante durante o período de travessia. 

As obras corroboram a proposição de Deleuze, de dilatar a potência da literatura             

na elaboração de um desenho da ilha como espaço daquilo que ainda não há. A               

aproximação do assunto por meio do cruzamento de duas áreas - a geografia e a               

literatura comparada - dialogando e misturando seus paradigmas, amplia as          

possibilidades interpretativas e enriquece o trabalho.  
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