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À PROCURA DE ILHAS 

(DES)CONHECIDAS

Maria Heloísa Martins Dias

quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber 
quem sou eu quando nela estiver, Não o sabes, 
Se  não sais de ti, não chegas a saber quem és [...]

(Saramago, 1998, p.40)

Talvez seja José Saramago um dos escritores que mais têm confi-
gurado, nas alegorias criadas em suas narrativas, a problemática da 
identidade (do sujeito? do país? do escritor? da própria narrativa?). 
Seja qual for a instância em que pensarmos, a dialética Eu-Outro 
desponta no trato com a ficcionalidade em Saramago. Como cons-
ciência inserida, desde sempre, no cenário das demandas culturais 
de seu país, o olhar crítico desse autor português contemporâneo 
acaba voltando suas lentes para flagrar com singularidade o espaço 
discutível que a nação ocupa e, nela, o indivíduo.

Parece-nos que a fala poética de Pessoa, o autor da Mensagem, 
em “Senhor, falta cumprir-se Portugal!”, foi ouvida por Saramago 
e numerosos outros escritores que levaram a sério esse alerta e o 
incorporaram em suas criações. Com ou sem a pretensão de serem 
demiurgos, os ficcionistas vêm remodelando esse mote pessoano que 
também foi recuperado de outras vozes (Bandarra, Vieira, Garrett, 
Eça...). Enfim, as identidades literárias (será que existem?) deixam 



66  SÉRGIO VICENTE MOTTA • SUSANNA BUSATO

de o ser quando um fio-discurso coletivo enlaça Eu e Outro numa 
constante e aberta reciprocidade.

 Voltemos à proposta de Saramago, que pode servir como ponto 
de partida para nossas reflexões, daí figurar como epígrafe.

A passagem citada pertence ao seu famoso texto O conto da ilha 
desconhecida (1998), uma das poucas narrativas curtas do autor, cuja 
produção vem se concentrando em romances. A questão que me 
parece central, no entanto, é o porquê de nosso interesse por uma his-
tória cuja trama está calcada num absurdo – um homem a ir pedir um 
barco ao rei –, atitude considerada por essa personagem como um dis-
parate. Então, por que o insólito, como móvel da narrativa, prende a 
atenção do leitor, o qual embarca numa aventura com essa ficção que 
já nos burla de saída? Porque sabemos, como leitores da literatura, 
que toda aparência ou evidência posta na escrita funciona como estra-
tégia para a construção de um simulacro, e é esse objeto ou construc-
to, habilmente montado, que nos diz: vá à procura do que você não 
conhece, mesmo que isso não exista, a não ser no espaço aqui criado.

Ora, é essa a situação do conto de Saramago. A alegoria engenhada 
pelo autor, mais uma como tantas outras de suas narrativas, se faz 
de elementos simbólicos cuja inter-relação acena para sentidos co-
nhecidos, para quem é leitor da ficção saramaguiana: a atração pela 
viagem, o visionarismo, a autodeterminação, a quebra de protocolos 
e hierarquias, a burla do poder autoritário, o desejo sem limites, o 
amor inexplicável. 

Parece (apenas parece) loucura um pobre homem juntar-se a 
uma mulher de limpeza para irem num barco sem tripulação, sem 
conhecimento da “arte de marinharia”, expressão do narrador, a 
navegarem à busca do desconhecido. É esse, afinal, o tênue enredo 
do conto. Na verdade, esse “louco varrido”, como o rei considera a 
estranha personagem e todos os que “têm a mania das navegações” 
(Saramago, 1998, p.17), e a quixotesca limpadora de barcos que, 
“redemoinhando a vassoura como se fosse um espadão dos tempos 
antigos” (ibidem, p.33), espantava as gaivotas do barco, são sujeitos 
cuja identidade (desconhecida, eis o que importa) só se afirma como 
aventura que passam a construir. São os protagonistas de uma busca 



FIGURAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO ESPAÇO NA LITERATURA  67

que não se explica nem se justifica, a não ser como um obsessivo estar 
à deriva. Um devir, uma não ancoragem.

Semelhante experiência nos oferecem as personagens de García 
Márquez (1985), mas num cenário totalmente distinto: Florentino 
Ariza e Fermina Daza vivem um amor guardado há meio século, 
navegando num barco que não ancora nunca. Mas, no romance do 
colombiano,  a grande personagem é o amor (nos tempos do cólera) 
e não propriamente o país que as envolve. Também na narrativa 
de García Márquez, a viagem, para fora e para dentro dos sujeitos, 
constitui o espaço do inacabado, do impossível, do que só existe 
como procura, à deriva. Após terem vivido mais de meio século em 
distintos espaços e trajetórias de vida, as duas personagens se reen-
contram para uma aventura só justificada pelo ardor do desejo que as 
impulsiona, lançando-as num espaço destituído de dimensões lógicas 
e onde só reina a força do sentimento como margem conhecida. 

Os exemplos seriam numerosos na literatura, portuguesa ou não, 
desse enigma crucial com que sempre nos debatemos: quem é que 
estou sendo? Para onde vou? Ou, como se pergunta uma das vela-
doras de O marinheiro, poema dramático de Pessoa: quem fala com 
a minha voz?  Aqui tocamos num ponto essencial dessa discussão 
em torno do Eu e do Outro: a do estranhamento.

Sem precisarmos ligar essa questão ao problema da desperso-
nalização, já analisada por diversos estudiosos da modernidade,1 
interessa-nos abordá-la à luz de alguns pensamentos pertencentes 
à cultura contemporânea, como os de Homi Bhabha (1998). Em 
sua obra O local da cultura (Bhabha, 1998), a noção de unhomeliness 
(sentir-se estranho ao lar, desfamiliarização) é interessante para 
entendermos a forma como o autor concebe o processo das rela-
ções identitárias. Ao contrário do que as ideologias centralizadoras 
defendem para a sociedade, a instabilidade do desconhecido e o 

 1 Hugo Friedrich (1978), por exemplo, em A estrutura da lírica moderna, aborda 
esse e outros aspectos que marcam a poesia moderna, a partir de Baudelaire 
e outros autores de fins do século XIX que contribuíram para a afirmação de 
novas concepções líricas.
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abandono dos confortáveis recessos do espaço doméstico não põem 
em risco a afirmação do sujeito e seu conhecimento (nem o do país), 
ao contrário. A quebra de condicionamentos favorecida pelo trân-
sito em meio às incertezas é um risco, sim, porém contribui para a 
conquista de espaços (físicos e psíquicos) mais ousados, maleáveis 
à permuta entre as subjetividades em diálogo. Tal experiência, que 
Bhabha relaciona à vivência dos entrelugares, deve ser praticada pela 
aceitação das diferenças, do intervalo, das fronteiras móveis, o que 
significa abrir-se à desterritorialização.

Avesso às ideias de semelhança, identificação, permanência, 
continuidade, como traços para pensar a identidade, Bhabha insiste 
no deslocamento e na criação de uma outra dimensão ou outra mar-
gem em que circulam os sujeitos. Assim, “mover o enquadramento 
da identidade do campo da visão para o espaço da escrita põe em 
questão a terceira dimensão que dá profundidade à representação 
do Eu e do Outro – aquela profundidade de perspectiva que os 
cineastas denominam a quarta parede [...]” (Bhabha, 1998, p.81). 
Certamente é uma visão que pode sobressaltar, levando o sujeito a 
um mise-en-abîme ou a um labirinto a que não está acostumado, um 
espaço nada confortável, já que sem referências ou pousos seguros 
e com imagens deformadas pelo constante mover da câmera/olhar. 
Mas, graças justamente a esse deslocamento perturbador, em que 
nos defrontamos com o(s) outro(s) projetados além de nós mesmos, 
é que Eu e Outro deixam de existir como instâncias absolutas. 

Não é fácil entregar-se a essa “quarta parede” sem resistências, 
pois a aventura, embora reveladora, provoca a desestabilização dos 
domínios conhecidos. É exatamente essa experiência que vive a 
personagem-narradora do conto “A mulher que prendeu a chuva”, 
de Teolinda Gersão (2007). Na narrativa da autora portuguesa, o 
mise-en-abîme não se dá pela projeção desfocada de imagens nem pelo 
deslocamento espacial da personagem, mas pelo efeito de seu contato 
com algo insólito, que o desaloja totalmente de sua racionalidade e 
pragmatismo, promovendo o impacto desconfortável.

Enquanto arruma as malas em seu quarto de luxo para deixar o 
hotel em que se hospedara, a personagem do conto, um executivo, 
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flagra uma conversa entre duas criadas que estão na sala contígua fa-
zendo limpeza. Elas não percebem a presença do homem no cômodo 
ao lado, e uma delas conta uma história que teria se passado em uma 
aldeia africana: a terra do local secara e tudo morrera, animais, pesso-
as, plantas, sendo a catástrofe atribuída a uma mulher que, segundo 
um feiticeiro da região, prendera a chuva em seu corpo por causa do 
choro abundante de tristeza; após a intervenção de um jovem que 
com ela faz amor, ela aparece morta nos braços do desconhecido e a 
terra volta a florescer. 

Os sentidos sugeridos pela história contada têm uma simbologia 
cósmico-erótica, mas não cabe aqui analisar; interessa-nos assinalar 
a reação do homem de negócios diante do relato da mulher. Como 
ele mesmo confessa para o leitor, algo naquela história o irritara 
profundamente, justo “eu, que nunca escuto conversas, muito me-
nos conversas de mulheres [...]” (Gersão, 2007, p.83). Entretanto, 
o ponto de vista machista aliado ao espírito imediatista de sua pro-
fissão não consegue fazê-lo se distanciar daquela história que ficou 
a ouvir por sete minutos. O que de fato teria provocado a irritação 
no homem, que passa pelas criadas negras mal as cumprimentando, 
altivo e distante, na saída do quarto do hotel?

 Homi Bhabha (1998) pode nos ajudar a responder. Quando 
vivemos a passagem para outro espaço, o que nos força a acolher 
o não familiar, no conto representado por uma cultura distinta da 
personagem, essa sensação de estranheza ou unhomeliness configura 
novos modos de percepção e sentidos para nossa existência, nem 
sempre assimilados ou aceitos. Assim, o executivo, cuja origem 
não é revelada no conto, coloca-se diante de um “pedaço de floresta 
virgem”, como ele mesmo diz, ali recortado, uma África plantada 
com suas personagens e histórias que desafiam sua compreensão 
não por causa da língua (que ele entende), mas pelos elementos 
simbólicos tratados com tanta naturalidade pela mulher africana. 
Eis o que o incomoda; a ficção penetra no real com força suficiente 
para perturbar as certezas do homem com relação a esses limites. 
Fascínio e terror, atenção e resistência – sensação dúplice que marca 
seu contato com a outra margem, ali tão próxima. Ainda que tenha 
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ficado atento à história contada pela criada, sua recusa em partilhar 
daquela situação inusitada (feitiçaria, mulher que prende a chuva, 
sexualidade ligada à morte etc.) o faz afirmar, já no final da narrativa, 
ao decolar: “Lisboa é que não era, provavelmente, um lugar normal” 
(Gersão, 2007, p.84). Mais do que esse comentário, sua suposição 
de que, se contasse para alguém, não iriam acreditar nessa história, 
“toda a gente iria achar que eu estava bêbado, ou era louco” (ibidem, 
p.83), reafirma a posição inalterável do homem de negócios preso à 
sua lógica materialista, para quem uma cultura tão diferente da sua 
só pode soar como anormal.

Já em “Roma”, outro conto da mesma coletânea da autora, o 
espaço anula a dimensão do sonho e do mítico para nos oferecer a 
realidade concreta, feita de injustiças e diferenças sociais. O ponto 
de vista da personagem, falando em nome de um “nós” que engloba 
o eu e uma outra personagem, reduzida a mera referência, aproxima 
os fatos do leitor, graças à exposição direta da visão crítica e das 
circunstâncias em que mergulha a personagem-narradora em sua 
aventura pela cidade italiana.

O passeio das personagens por Roma despe-se dos lugares-
comuns que estão na mira da visão turística para se abrir a questio-
namentos sobre a temporalidade, o peso da tradição, o esvaziamento 
do espírito religioso, as imagens previsíveis, a falsidade da retórica 
discursiva. Percorrer o espaço se conjuga ao gesto decisivo de torná-lo 
um objeto de derrisão: “Mas só para disfarçar se invocavam deuses, 
era a si próprios que os humanos construíam templos, achámos, 
diante das ruínas de António e Faustina” (ibidem, p.49). Na ótica 
dessacralizadora da personagem, os monumentos históricos adqui-
rem outra dimensão: “as praças eram íntimas, pequenas, mesmo 
a loba do Capitólio era pequena, tudo me parecia pequeno exceto 
o Coliseu, esse era feito à escala da barbárie humana, à medida do 
desejo de sangue e de espetáculo, com os seus múltiplos corredores 
subterrâneos [...]” (ibidem, p.49).

Mais ao final do conto, já não é o espaço de fora que é focalizado 
pela narradora-personagem, pois o flanar pela cidade se suspende 
para um interessante recorte cênico. A personagem se encontra em 
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seu quarto de hotel e olha pela janela em direção ao prédio da frente. 
A partir de então, o “deix[ar-se] ficar atrás dos vidros”, como ela 
narra, vai permitindo surgir um quadro que se singulariza, menos 
pelos elementos específicos que o compõem do que pela possibilidade 
de sentidos que ele abre à visão da personagem em sua experiência de 
ser viajante. Uma mulher de roupão surge na varanda e se debruça 
sobre vasos de flores, uma cabeça de criança aparece atrás da mulher 
e desaparece. Ambas se recolhem, a varanda se fecha, e outra janela 
do andar de cima se ilumina, de onde se ouve uma frase musical, 
vinda de um violoncelo, repetindo-se a intervalos. Contrariamente ao 
destaque dado antes, na narrativa, ao espaço da cidade e às sensações 
por ele provocadas na personagem, agora, na passagem menciona-
da, não é o público e sim o privado ou a intimidade que se projeta, 
emoldurada em sua temporalidade própria. Um tempo apegado aos 
impulsos e às necessidades individuais, sem o compromisso com o 
outro ou com o além de seus limites pessoais, e que, por isso mesmo, 
pode existir sem disfarces nem legendas artificiais, diferentemente, 
portanto, dos monumentos e templos históricos da cidade. É essa 
existência espontânea e legítima que possibilita à narradora exercitar 
seu imaginário: “Interroguei-me se ela levaria os vasos para dentro 
de casa, mas achei que decerto eram demasiado pesados para ela 
conseguir tirá-los do lugar” (ibidem, p.50). 

Parece-nos, portanto, que a relação entre o eu e o outro no conto 
“Roma”, de Teolinda Gersão, ganha profundidade quando o espaço 
da interiorização pode trabalhar as figuras com que essas duas ins-
tâncias se projetam. Isto é, quando se adensa a percepção voltada aos 
elos afetivo (mulher e criança) e artístico (música do violoncelo), pois 
é essa verticalização (lembremos que se trata de um prédio...) que 
constrói sensações permanentes.

Em afinidade com o imaginário que permanece na cabeça do 
viajante criado por Italo Calvino (1972), em As cidades invisíveis, 
para quem a cidade “é como uma armadura ou um retículo em cujos 
espaços cada um pode colocar as coisas que deseja recordar”, na 
cabeça da personagem do conto de Teolinda Gersão (2007, p.50), o 
que permanece das imagens vistas em seu percurso é imaginar que, 
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da Capela Sistina, pudesse reter “o momento em que as duas mãos se 
soltavam, a mão de Deus e a do homem, e começavam a distanciar-
se uma da outra – o momento exato em que essa distância começa a 
existir, era isso o que eu teria olhado na Capela [...]”. 

Pensar no jogo relacional entre identidades e alteridades é, sobre-
tudo, pensar no devir ou nesse espaço em que se tecem as diferenças. 
Espaço privilegiado esse, pois aberto à circulação contínua do desejo, 
feito simultaneamente de luz e sombra, posse sempre adiada, perda 
e encontro, plenitude e vazio. Um espaço que a personagem mascu-
lina do conto de Teolinda Gersão não saberia e não desejaria viver, 
justamente porque essa modulação instável e intensa tem a ver com 
o próprio ato/gesto da escrita, realidade que escapa às dimensões 
lógicas de espaço e tempo. Quer seja entendida como devir, errância 
ou traço (i)legível (nos termos de Derrida2), quer como significância 
(definida por Kristeva e retomada por Barthes3), a escrita coloca em 
jogo as tensões entre o eu-que-diz e o outro-que-se-vai-dizendo, isto 
é, o corpo do sujeito e o do discurso autogeram-se em perpétuo movi-
mento, mas não necessariamente rumo a um encontro ou plenitude.

A meu ver, um dos melhores exemplos de escrita com essa na-
tureza singular se encontra na poesia de António Ramos Rosa, refe-
rência fundamental na literatura portuguesa que, desde 1958, vem 
produzindo obra considerável no campo da poética e no da crítica.

Em seu livro Pátria soberana seguido de nova ficção,4 Rosa (2001) 
envereda por uma senda inédita, em que o apelo erótico da escrita 
de outras obras suas se converte numa reflexão sobre o espaço da 
pátria (página?) – corpo que, como o da palavra, se tece de múltiplas 
relações. Vejamos, por exemplo, o poema apresentado a seguir.

 2 Tais noções são apresentadas em seu já clássico livro A escritura e a diferença 
(Derrida, 1971), mas estão presentes, de certa forma, em suas reflexões ao longo 
de seus escritos.

 3 A significância, tal como esses críticos definem, corresponde ao processo de 
germinação dos sentidos, espaço móvel e dinâmico em que a escrita se produz 
sensualmente.

 4 Obra com que Ramos Rosa ganhou o Prêmio Literário Ruy Belo 2001.
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Quando a pátria lasciva espalha os seus odores
Dionisos sente que o seu campo é vermelho
e dança em espirais de fogo com as bacantes ébrias
Não é o caos mas a violência tremenda do instinto
em unidade incandescente
em gestação de lava oceânica
O uno manifesta-se na multiplicidade dos membros
que se enlaçam na felicidade imediata
de serem a mesma onda irrevogável
que os une a todos em manifesta essência
A pátria está aqui presente como universal visão
da gênese tumultuosa das figuras que a dança
unifica em simetrias circulares em espirais vermelhas (Rosa, 
2001, p.27)

Ao investir na figura circular e na imagem de Dionisos para carac-
terizar a pátria, o poeta a um só tempo rompe com a visão apolínea, 
equilibrada e racional da consciência artística na apreensão do real, 
como também transforma essa entidade histórica (pátria) em corpo 
sensual, maleável aos movimentos e impulsos criativos. Essa pátria 
minúscula que figura no poema é um sujeito lascivo a “espalha[r] 
os seus odores” (primeiro verso), por isso não se ergue como monu-
mento monolítico, centralizador e severo para os homens, mas sim 
como uma dança em perpétuo dinamismo, alimentada pela força 
de Eros. 

Identidade proteica, a pátria surge, na visão poética de Ramos 
Rosa, como ser híbrido e em permanente metamorfose, o que implica 
a rasura das hierarquias e dos valores demarcados, a fim de promover 
o deslocamento das figuras e seu enlace, graças ao acolhimento do 
múltiplo. Desse modo, a noção de unidade arrebenta-se em favor 
das “simetrias circulares” e das “espirais vermelhas” (último verso), 
configuração que promove, também, a quebra da visão tradicional 
de unificação. Não se trata de uma somatória de elementos ou de 
mera complementaridade, mas de uma “gênese tumultuosa das fi-
guras” (penúltimo verso), ou seja, a explosão criadora não se faz do 
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acréscimo e sim das pulsões e dos instintos diversos que movem os 
sujeitos. O resultado, a “unidade incandescente” (quinto verso) que 
vem da “violência tremenda do instinto” (quarto verso), contraria as 
sensações de tranquilidade, paz ou harmonia a envolverem a noção 
de pátria, sugerindo, ao contrário, a instabilidade, não caótica, mas 
potencializadora de novos movimentos.

Tal espaço, que também é o espaço do desejo, inscreve a pátria 
num lugar muito mais amplo, na verdade, um não lugar, ou melhor, 
um aqui provisório, aberto para acolher outros espaços: “A pátria 
está aqui presente como universal visão” (décimo primeiro verso). 
Trata-se, portanto, de um espaço por-se-fazer, liberto e agenciador 
de elos intensos e instáveis; o presente como “um lugar expandi-
do e ex-cêntrico de experiência e aquisição de poder” (Bhabha, 
1998, p.23).

Longe dos ideais pregados por um nacionalismo ingênuo (ou 
conservador), o posicionamento do poeta diante da pátria a desaloja 
dessa convenção, transformando-a em signo do desejo, em que os 
“membros” desse corpo coletivo não se unem por laços preestabe-
lecidos, e sim por sentidos que eles mesmos vão construindo com a 
força de seus impulsos. É o que a linguagem poética encena para o 
leitor em seu fazer. Para isso, concorre a presença de sons sibilantes 
em diversos signos do poema, criando um corpo significante ideal 
para materializar a sexualidade que enlaça terra e homens: lasciva / 
espalha / odores / Dionisos / dança / espirais / violência / instinto / 
incandescente / gestação / oceânica / enlaçam / felicidade / serem / 
manifesta / essência / universal / visão / espirais / simetrias circulares.

Toda essa matéria tornada incandescente e sonora pela linguagem 
marca-se também pela sensação visual, que se reitera pelos versos. É 
como se a construção da pátria demandasse, de fato, uma visão sen-
sível para dar conta de seus apelos mais intensos, o que só é possível 
por esse “campo vermelho” onde as figuras da linguagem podem 
dançar como Dionisos e suas bacantes.

Em outro poema de Ramos Rosa (2001, p.41-2), contido em 
“Nova ficção”, última parte do livro Pátria soberana, já citado, 
encontramos:
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Nada indica à Figura uma só linha solar
e ela sente o vão do seu frágil vôo
sobre o silêncio sem substância
sobre o indeterminável vazio

Os seus instrumentos não são a trompa nem a harpa
mas o sangue do vento ou o ócio da água
Ela levanta-se sem saber porque se levanta
ou por uma pressão indefinível e obscura
que requer a respiração de uma dilatada esfera

Mas em cada impulso de asa para o azul
ela quer retornar à casa que não tem
Ela aspira a ser um elemento puro
uma pausa habitável um círculo harmonioso

Toda a sua abstrata viagem é um erro errante
uma violência contra a violência do sentido
e do não sentido
um lascivo infortúnio irreparável

Mas ela sente o sabor solar do único
como um membro incestuoso na sua boca
e é por isso que às vezes o seu vôo desenha uma ilha
onde o sossego é verde e libidinoso

Se a distância se convertesse numa folha de música
ela teria construído a estrutura de um arco
uma coluna ou um tronco de substância azul
e esse seria o resultado e o princípio do seu vôo  

No contexto do livro em que se encontra, a Figura (maiúscula) 
apontada no primeiro verso corresponde à pátria, espaço que vai 
sendo remodelado pelo olhar lírico à medida que sua reconfiguração 
se confunde com o espaço da linguagem e da página que a acolhe 
como corpo. 
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O que nos importa salientar é a visão poética ou a perspectiva 
que vai traçando o espaço pátrio, responsável por desfazer o mito da 
plenitude ou certeza de seus contornos, menos ainda o espírito solar, 
apolíneo, de sua imagem. Ao contrário, a fragilidade, o silêncio, a 
falta de substância e o vazio são marcas de uma realidade precária, 
que não mais alça voo à conquista de outras terras, nem impõe sua 
voz; o escoamento de seu conteúdo e a não nitidez de seu corpo são 
sinais de que outro, diferente, percurso deve se construir para a 
Figura sem nome que os versos enunciam. Negando o canto épico 
e o canto lírico, encarnados nas metonímias “trompa” e “harpa” 
(segunda estrofe), o eu poético propõe outro instrumento para a 
figura pátria: “o sangue do vento ou o ócio da água”. Ou seja: não a 
fala, mas substâncias concretas, mesmo se materializadas no incerto 
e indefinível que as movimentam. É assim que a pátria se levanta, 
dilatada por um impulso inexplicável, inerente à sua própria condi-
ção; aqui se esboça aquele desejo de cumprir-se Portugal, de que já 
falara Fernando Pessoa, em Mensagem, e que outras vozes fizeram 
ecoar também em suas poesias. 

O poema vai construindo a dialética vivida por essa “esfera”, 
tensionada entre a abertura para o além, a sua “asa para o azul”, 
e a fixação em seu próprio seio, “retornar à casa”, o aquém –  ex-
terioridade e interioridade como espaços ou pulsões necessárias e 
complementares, porém contraditórias (terceira estrofe). O desejo 
de trânsito para abolir fronteiras e ganhar mobilidade é tão intenso 
quanto o de permanecer ou habitar num espaço conhecido, tensão 
que se presentifica com insistência no percurso histórico desse país, 
dividido entre dar as costas ao mar e voltar à terra ou abandonar esta 
para ir em busca daquele, ambos caminhos vitais para a solidificação 
de sua história. Note-se, porém, como é modalizado o espaço de 
dentro, o da terra: é uma casa “que não tem” (segundo verso), isto 
é, a aura de familiaridade que legitimaria o reencontro dos mitos 
idealizados do passado (heroísmo, identidade nacional, harmonia, 
segurança etc.) não existe. Estamos novamente diante daquela 
visão crítica que o poeta já nos apresentara no poema analisado 
antes. O espaço a ser ocupado pela Figura, metáfora da pátria, só 
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pode se vislumbrar como entrelugar, corroborando a ideia de Homi 
Bhabha (1998, p.20) de que só “esses ‘entre-lugares’ fornecem o 
terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular 
ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 
inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria 
idéia de sociedade”.

A quarta estrofe recupera o motivo da viagem, qualificando-a 
de abstrata, já que movida por visionarismos sem sentido, “um erro 
errante” (primeiro verso): a errância, em sentido totalmente contrá-
rio ao que lhe atribui Jacques Derrida (1971), é vista como danosa 
e um equívoco, pois alimentou falsos ideais no imaginário coletivo, 
responsável pelo que Eduardo Lourenço (1991, p.37) define como 
“culto patológico da ‘lusitanidade’, ajudando [...] a radicalizar nos 
termos mais cegos e dementes uma política ‘imperial’ cujas funestas 
conseqüências não escaparam a gente menos ‘visionária’ e menos 
delirantemente ‘patriótica’” (1991, p. 37).

Tal como no outro poema já analisado, também neste o espaço da 
pátria se reveste de erotismo, o que se mostra em expressões como 
“dilatada esfera”, “lascivo”, “membro incestuoso”, “libidinoso”. É 
na quinta estrofe que se intensifica a componente erótica, momento 
em que o poeta alude ao desejo do corpo pátrio de experimentar “o 
sabor solar do único” (primeiro verso). Como entender esse desejo? O 
que corresponderia ao único? Se pensarmos, como já comentamos, na 
rasura das noções de integridade, unicidade, unidade etc., em relação 
à pátria, talvez fique mais claro o sentido proposto pelo poeta nesse 
verso: ao procurar uma ilha onde possa fruir seu sossego (“verde e 
libidinoso”), essa figura abstrata concebida pelo eu está desejando 
afastar-se para um espaço em suspensão, à distância, não marcado 
pelas relações previsíveis e determinadas. Gesto “incestuoso”, certa-
mente, como enuncia o segundo verso, pois contrário às convenções 
ético-sociais, vivendo a sua marginalidade e autossuficiência.5 

 5 Gesto, de certa forma, análogo àquele narrado em A jangada de pedra, de José 
Saramago, alegorizado na jangada à deriva, a viver de sua errância e à distância 
do continente do qual se desgarra.
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O final do poema, no entanto, denuncia o caráter hipotético dessa 
vivência (marcado linguisticamente pelo “se”), só possível no espaço 
da utopia, ou melhor, da atopia, um não lugar, porque a distância 
não pode figurar como desejo absoluto. Ao mesmo tempo tronco e 
voo, a solidez e a impermanência, a racionalidade e o imaginário, a 
pátria é uma Figura (ir)real que a poesia corporifica.

José Saramago, Gabriel García Márquez, Teolinda Gersão, Antó-
nio Ramos Rosa, aqui trazidos, são alguns nomes de uma produção 
literária que vem lançando suas chamas criadoras para iluminar os 
possíveis sentidos de uma busca insaciável: a relação polimórfica 
entre o sujeito e o mundo, corpos em permanente construção, identi-
dades fluidas e postas no risco da aventura, em espaços imaginários, 
porém intensamente legítimos.
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