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RESUMO 

 

Este trabalho estuda a paisagem poética e geográfica na poesia de Josoaldo Lima 

Rêgo, poeta maranhense. Tem como objetivo captar o diálogo entre literatura e 

paisagem, bem como apreender o espaço geográfico configurado na poesia desse 

poeta, assim como refletir sobre a construção da paisagem como fator poético. Para 

atingir esses objetivos, seleciona a seguinte problematização: até que ponto o 

espaço é uma chave que articula o diálogo entre geografia e literatura? Como a 

paisagem é configurada no espaço geográfico-poético de seus poemas? Até que 

ponto o poeta expressa a geopoética e geograficidade por meio de seus poemas? 

Apresenta o diálogo poético da poesia de Josoaldo Lima Rêgo com outros poetas, 

como: Roberto Piva, T. S. Eliot, André Breton, Octavio Paz, entre outros. A 

fundamentação teórica está centrada em estudiosos como: Michel Collot, Milton 

Santos, Maurice Blanchot, Marc Brosseau, Jean-Marc Besse, que nos apresenta a 

ideia de paisagem configurada pelo olhar. Ressalta-se, aqui, a importância da 

poética de Josoaldo Lima Rêgo para nossa literatura. Sua geograficidade e 

geopoética apresenta uma dimensão corporal que está à disposição do espaço, da 

política e do social para a poesia e para a terra. 

 

 

Palavras-chave: Josoaldo Lima Rêgo; Poesia brasileira contemporânea; Literatura e 

Geografia; Paisagem; Espaço. 
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ABSTRACT 

 

The present work studies the poetic and geographical landscape in Josoaldo Lima 

Rêgo's poetry, a Brazilian poet from Maranhão. We aim to capture the dialogue 

between literature and landscape, as well as understand the geographic space 

configured on this poet's poetry, also reflect on the construction of the landscape as a 

poetic factor. To reach our objectives, we have selected the following 

problematization: to what extent is the space a key that articulates a dialogue 

between geography and literature? How is the landscape configured in the 

geographical-poetic space of Josoaldo's poems? To what extent does the poet 

express geopoetics and geography through his poems? From that, we present the 

poetic dialogue in Josoaldo Lima Rêgo's poetry with other poets, such as: Roberto 

Piva, T. S. Eliot, André Breton, Octavio Paz, among others. Our theoretical 

foundation is centered on scholars such as: Michel Collot, Milton Santos, Maurice 

Blanchot, Marc Brosseau, Jean-Marc Besse, presenting us with the idea of 

landscape shaped by the gaze. We emphasize here the importance of Josoaldo Lima 

Rêgo's poetics for Brazilian literature. Its geography and geopoetics presents a 

dimension that is available to space, to politics, to social, for poetry and earth. 

 

Keywords: Josoaldo Lima Rêgo; Contemporary Brazilian poetry; Literature and 

Geography; Landscape; Space. 
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INTRODUÇÃO 
 

O espaço perdeu, por assim dizer, sua passividade: não é aquilo  
que contém as coisas e sim aquilo que,em perpétuo movimento, altera   

             seu transcorrer e intervém ativamente em suas transformações. 
                                        – Octavio Paz –  

 

O interesse pelo estudo do espaço geográfico, apreendido como paisagem e 

relacionado com a representação literária, teve início há pouco tempo, como diz 

Roberto Lobato Corrêa (2007, p. 7-8) ao referir-se a estudiosos como: Pocok, que, 

em 1988, contribui com “as avaliações sobre as relações entre literatura e espaço”, 

Mallory e Simpson-Housley, em 1987, “com suas coletâneas”, e Brosseau, em 1996, 

com seu livro “que contém uma proposta metodológica para a análise geográfica da 

literatura, seguida de diversos exemplos”. 

O estudioso de Geografia Frederico Roza Barcellos (2009, p. 42), afirma que 

“A literatura ocupa um importante lugar na investigação geográfica desde o início 

dos anos 70, coincidindo com o período de renovação nos estudos geográficos 

focalizando a dimensão cultural”. Entendemos, então, que a Literatura, por revelar e 

tentar explicar as coisas do mundo, despertou interesse nos geógrafos ao versar 

sobre os espaços geográficos, sugerindo paisagens diversas sobre lugares da Terra. 

Observa-se que, no momento em que a geografia começa a se interessar 

pela literatura, há também um interesse da literatura pela geografia. Esse interesse 

mútuo faz surgir o pensamento de uma geopoética – teoria-prática que pode dar 

fundamentos e perspectivas a todos os tipos de prática (científica, artística etc.). 

Kenneth White (1936/), poeta escocês, geógrafo, acadêmico e escritor, 

corroborando essa ideia, fundou, em 1989, o Instituto Internacional de Geopoética, 

com o intuito de conservar na ideia geopoética sua precisão e suas perspectivas. Ela 

abre um espaço de cultura, de mentalidade, de vida, de mundo. “A geopoética 
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concentra-se na relação entre o homem e a Terra. Ela retoma as coisas em sua 

base” (Kenneth White, 2014). 

A temática sobre a paisagem, na literatura brasileira contemporânea, em 

especial na poesia, sugere o espaço geográfico. Espaço que pode ser visto como 

“um palco onde os humanos entram em relação com os outros homens e com 

objetos” (MILTON SANTOS – 1926/2001, 2012, p. 92). O homem faz parte dessa 

paisagem, por estar nele e relacionar-se com homens e objetos, homem e objeto 

são indissociáveis. Ao escolher sobre qual objeto se debruçar na construção de um 

poema, o poeta sabe que esse objeto, real ou imaginário, faz parte da natureza do 

sujeito, não é pura imitação da realidade, mas possível reflexão acerca do mundo.  

Esse diálogo entre literatura e paisagem tem como seu maior representante 

Michel Collot, o teórico de “O sujeito lírico fora de si” (2004). Em seu livro Poética e 

filosofia da paisagem, define paisagem como “um espaço percebido, ligado a um 

ponto de vista: é uma extensão de uma região [de um país] que se oferece ao olhar 

de um observador” (COLLOT, 2013, p. 17). Essa definição nos faz perceber que a 

paisagem é algo concreto, fixo num determinado espaço, ela é configurada através 

do olhar. A configuração da paisagem nos é apresentada pelo espaço que promove 

sensações, atitudes e até transformações do observador, influenciando suas ações. 

O espaço geográfico, então, como forma de paisagem faz com que o olhar 

apreenda e perceba novos espaços, pois o novo olhar sobre a paisagem é 

organizado a partir de um ponto de vista único e segundo uma perspectiva 

horizontal. A paisagem só é percebida, descoberta, a partir desse olhar. Ela está 

contida no espaço, por isso não é estática, modifica-se conforme a mudança desse 

espaço. 
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A paisagem apresenta um terreno de ação que promove outro modo de 

pensamento e forma de pensar que conduz a uma reflexão a respeito do lugar no 

qual está inserido, porque “os lugares afetam as pessoas, e as pessoas os criam ou 

os mudam” (CARNEY, 2007, p. 124). A mudança pode se dar pela percepção que 

cada pessoa tem das coisas e da leitura que faz de si e dos outros. Contudo, a 

mudança é realizada pela paisagem que é percebida através do olhar. 

Esse olhar que percebe o mundo, por meio das palavras, ao ler um poema, 

observa que este provoca interpretações, sendo que nenhuma delas é totalmente 

definitiva e nem a última. Isto porque essas interpretações se dão através do ponto 

de vista que se tem a partir das possibilidades oferecidas pelo poema. Tais 

possibilidades interpretativas são percebidas, também, pela ótica da Geografia 

Cultural e Humanista. 

Eliseu Savério Sposito (apud MARQUES, 2012, p. 26) afirma que 

 
[...] assentada na “subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na 
experiência, no simbolismo e na contingência, privilegiando o 
singular e não o particular ou o universal, e ao invés da explicação, 
tem na compreensão a base da inteligibilidade do mundo real”.  

 

Sobre a Geografia Humanista, Orlando Ednei Ferretti (2011) esclarece que: 

 

[...] se caracteriza como a experiência que o ser humano tem da 
Terra, da natureza e do ambiente, estuda a maneira pela qual os 
homens modelam a Terra para responder às suas necessidades, 
seus gostos e suas aspirações e procura compreender o(s) 
sentido(s) ou significado(s) que o ser humano e a sociedade dão à 
sua relação com o espaço. 

 

Entendemos que tanto a Geografia Cultural quanto a Humanista buscam 

investigar a relação homem-natureza, valorizando o lugar onde o homem está 

inserido. Isso leva a uma priorização da subjetividade ao invés da objetividade, para 

que possamos entender os motivos de cada pessoa e dos grupos em relação ao 
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lugar a que pertencem. Marco Aurelio Marques (2012, p. 57) corrobora essa ideia ao 

afirmar que “A arte literária pode ser vista, em alguns aspectos, como uma 

apropriação estética construtora de uma identidade coletiva [...]. A arte é, 

evidentemente, um território simbólico que pode fortalecer a formação da 

identidade”.  

 A produção poética, que versa sobre paisagem, em sua maioria, pauta-se 

pelas geografias humanista e cultural. Vários poetas expressam essa preocupação. 

Vejamos, por exemplo, o poema “ÁRVORES”, de Josoaldo Lima Rêgo, do livro 

Carcaça (2016, p. 126), que constrói uma paisagem assentada em experiência 

singular: 

 
As árvores desabam sobre nós, 

na estrada ou em outro lugar. 

Era até razoável ver árvores despencando sobre pessoas, 

ruas e edifícios. Porque a vida era pouca e comíamos mal. 

Brincávamos como loucos e a fome significava o apreço. 

por destroços. Os desesperançados 

no fim daquela sutileza como marca. 

Rasura na memória e sede através do tempo. 

  

Josoaldo Lima Rêgo (2014, p. 45), poeta e também geógrafo, em outro 

poema, sugere uma análise a respeito do olhar que é produzido sobre as ações 

humanas. O poema é “O ANJO EXTERMINADOR”, de dois versos que, por meio da 

antítese acentua a síncrise que há dentro do homem e como cada um vê o outro : 

  
dentro da casa        uns criam rinocerontes na lama  

do lado de fora        outros preferem não acreditar  
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A paisagem sugerida nos poemas é construída, elaborada, moldada. É neste 

sentido que Michel Collot (apud FERRETTI, 2011) afirma que 

 
a paisagem assume uma dimensão do percebido, do vivido, ela se 
define como espaço "ao alcance do olhar", e também à disposição do 
corpo; e ela se reveste de significados ligados a todos os 
comportamentos possíveis do sujeito. O ver amplia-se para o poder. 

 

 O olhar sobre a paisagem é lançado sobre as ações e sensações criadas no 

espaço vivido e experienciado. O poeta, com seu olhar, transcreve essa paisagem, 

através das palavras, construindo poesia. 

Os poemas escritos pelo “geógrafo-poeta” Josoaldo Lima Rêgo reporta a uma 

percepção de paisagem que faz pensar: Até que ponto o espaço é uma chave que 

articula o diálogo entre geografia e literatura? Como a paisagem é configurada no 

espaço geográfico-poético de seus poemas? Até que ponto o poeta expressa 

geopoética e geograficidade por meio de seus poemas? Para responder a esses 

questionamentos, levantamos a seguinte hipótese: o espaço não é uma indicação de 

lugar na poesia de Josoaldo, mas a própria paisagem.  

A problemática selecionada busca alcançar os seguintes objetivos: captar o 

diálogo entre Literatura e Paisagem; apreender o espaço geográfico configurado na 

poesia de Josoaldo Lima Rêgo; refletir sobre a construção da paisagem como fator 

poético na sua poesia; analisar poemas a fim de apreender possíveis diálogos entre 

literatura, geografia e paisagem.   

Os poemas escolhidos como corpus deste estudo pertencem aos seguintes 

livros do poeta: Paisagens possíveis (2010); Variações do mar (2012); Máquina de 

filmar (2014); Motim (2015) e Carcaça (2016). Extraímos poemas desses livros para 

verificarmos que imagens – possíveis paisagens – ajudam-nos a compor este 
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estudo, uma vez que seus livros nos reportam a paisagens diversas. Para 

exemplificar, observemos dois poemas do livro Carcaça, (2016, p. 49 e 51): 

 

CARCAÇAS    LUGAR 
 

* 
 
Então     Quase esquecido 

é exposta    e deslocado, margem 

a carcaça    Um lado é morno 

      e os outros, distância 

A coisa sem    e vento aparente 

Ressonância   Em outras palavras, 

      o sentido da trajetória 

No açougue    nômade, coisa funda 

o corpo     Casa, árvore e cabeça 

alquebrado 

   

No poema “Carcaças”, há uma imagem do corpo como paisagem exposta 

num espaço; no poema “Lugar”, a paisagem, percebida pelo olhar, é de um espaço 

construído e que está longe, um pouco esquecido. 

Esta dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro, “Considerações 

sobre paisagem e literatura”, realiza uma abordagem teórico-crítica a respeito da 

literatura e da paisagem. Enfatiza o conceito de literatura e da paisagem que 

configura o espaço como teatro do Mundo.  

O segundo capítulo, “O poeta e sua poesia: um olhar geógrafo”, trata do 

“geógrafo-poeta”, Josoaldo Lima Rêgo, situa sua trajetória acadêmica e poética, 

bem como o diálogo poético de sua poesia com outros poetas como: T. S. Eliot, 

André Breton, Jorge de Lima, Gonçalves Dias, Ferreira Gullar, Mário Cesariny, 

Robert Creeley, Roberto Piva, Octavio Paz. Apresenta também um breve histórico 

de seus livros. 
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O terceiro, “A poética da paisagem em poemas de Josoaldo”, analisa poemas, 

buscando apreender a relação entre Literatura e Geografia; a configuração dos 

espaços nos poemas; as reflexões dos críticos acerca de sua poesia. 

Este estudo procura, enfim, contribuir para um modo de pensar e olhar a 

paisagem como forma poética e, nesse sentido, abrir espaço para novas 

investigações na poesia de Josoaldo Lima Rêgo, poeta maranhense, apaixonado 

pela geografia e literatura. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE PAISAGEM E LITERATURA 

 

A arte influencia e, ao mesmo tempo, é influenciada   
pela sociedade, transformando as paisagens e  

colaborando na formação do espaço poético.  
– J. Elias P. Neto –   

 

A paisagem, há muito tempo é representada na arte e na literatura. Ela está 

em constante transformação. Não podemos mais dizer que a paisagem é fruto do 

que vemos na natureza, mas é tudo o que o olhar consegue abarcar. Assim pode se 

dizer, a partir de uma leitura filosófica que começa a se desenvolver no séc. XX, 

especialmente com os desdobramentos da Fenomenologia. 

Dessa forma, percebemos que a paisagem promove o pensamento e o 

pensar de um outro modo, podendo nos conduzir a uma reflexão a respeito do lugar 

onde se está inserido, porque “os lugares afetam as pessoas, e as pessoas os criam 

ou os mudam” (CARNEY, 2007, p. 124). Essa mudança pode se dar pela percepção 

que cada pessoa tem das coisas e da leitura que faz de si e dos outros. 

De acordo com Carmem Negreiros (2012, p. 6), a paisagem  

 

[...], compreende-se [...] não como um objeto para ser visto ou texto 
para ser lido, mas como um processo no qual as identidades sociais 
e subjetivas são formadas, uma espécie de meio de troca, um lugar 
de apropriação visual para o sujeito e foco da formação de 
identidades. 

 

 A paisagem, desse modo, não é um objeto a ser admirado pelas pessoas, 

mas algo que faz parte de um determinado espaço, transformando visualmente o 

olhar de quem a percebe. A paisagem é “o visível por excelência” (COLLOT, 2012, 

p. 11). É resultado, então, da transformação de uma paisagem natural, de acordo 

com o grupo cultural e de como é vista. 
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 O estudioso de Geografia Roberto Lobato Corrêa (2012, p. 31) afirma que na 

década de 70, no Brasil, a paisagem era vista “como a síntese harmoniosa das 

relações entre uma sociedade indiferenciada e a natureza, constituindo-se um objeto 

fundamental para o geógrafo”. Essa relação ganhou inúmeras críticas, uma vez que 

a paisagem, que é uma expressão cultural, não poderia ser considerada 

“homogênea, estática e sem contradições e conflitos”.  

 Hoje, os estudos literários entendem paisagem, como uma construção que 

envolve percepção, concepção e ação, constituindo uma estrutura de sentidos e 

uma formulação cultural. Nesse sentido, Ida Alves (2013, p. 8) declara: “No tecido 

literário contemporâneo, [...], a paisagem revela fortemente leituras críticas do 

mundo, da linguagem e do sujeito, [...]”. O que se nota é que a paisagem desperta 

no homem a necessidade de modificar e transformar o mundo. Assim como a 

literatura faz. 

A literatura não só representa o que é atual, mas também compreende o 

presente como releitura do passado, tentando revelar o estar no mundo e porque 

olhar mais cuidadosamente para ele e para si. Então, a literatura deve acompanhar 

a mudança e se opor à ideologia dominante. Temos de estar atentos para não a 

transformar em bandeira de militância nem dizer que apenas os poemas engajados 

são os melhores e os mais adequados ao nosso tempo. 

Quanto à geografia, Denis Cosgrove (2012, p. 236) nos diz que ela está em 

toda parte, reproduzida diariamente por cada um de nós, seja no ato de escrever, no 

modo de agir, falar, fazer; seja no espaço no qual estamos inseridos. Em tudo a 

geografia nos acompanha, visto que o homem torna parte dela e a toma para viver e 

conviver consigo e em comunidade. Isso se confirma pela dimensão que a geografia 

cultural e humanista nos revela: na intuição, nos sentimentos e na compreensão do 
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mundo real; e na experiência que o ser humano tem com a Terra, com o ambiente 

em que está inserido. 

Os poemas também revelam o geográfico ao versar sobre a paisagem, uma 

vez que experienciam o espaço construindo a relação de interesse dos geógrafos 

pela literatura, e da literatura pela geografia. Assim, “A poesia surge, antes de tudo, 

da realidade do homem situado com o lugar, o espaço de existência” (MARINHO, 

2010, p. 84). O poeta, por estar inserido num lugar pessoal, íntimo, que abrange um 

espaço específico, apresenta uma paisagem elaborada em seus poemas, pois é o 

olhar que a revela através do espaço. É o que podemos observar no trecho do 

poema “O silêncio da floresta”, de Thiago de Mello (apud MARQUES, 2012p. 22) 

que, apesar de ser um poeta conservador, também nos apresenta uma paisagem 

construída, através do olhar: 

 

[...] 

 

O silêncio da floresta é sonoro 

os cânticos dos pássaros da noite 

fazem parte dele, nascem dele, 

são a voz aconchegante. 

 

Sozinho no centro da noite amazônica, 

escuto o poder mágico do silêncio, 

agora quando os pássaros 

conversam com as estrelas, 

e recito silenciosamente 

o nome lindo da mulher que eu amo. 

 

 O poema constrói uma paisagem que é vista e sentida através do silêncio 

sonoro da floresta, o silêncio de que dela emana transmite aconchego; o cântico dos 
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pássaros, no conversar com as estrelas, revelam o silêncio mágico, quando, então, 

o eu poético silenciosamente recita o nome da mulher amada.  

O poema constrói uma paisagem que é vista e sentida através da floresta, o 

silêncio de que dela emana transmite paz e segurança; os pássaros que embelezam 

e dão vida a ela sugerem uma intimidade para silenciosamente recitar o nome da 

mulher amada.  

Marco Aurelio Marques (2012, p. 29) afirma ainda que “todo poema e toda 

criação literária mantêm estreita relação com a sociedade de um determinado 

tempo. A literatura é um recorte perene de um momento efêmero”. E continua: “A 

poesia é, em si, o diálogo entre o eu do poeta e o nós da sociedade, como define 

Octávio Paz (1976, p.107). A construção do texto é um contato entre o eu do poeta 

que, ao perceber o mundo, o elabora esteticamente e o realiza como poema”. 

(MARQUES, 2012, p. 57). 

O poeta aqui estudado, em sua criação poética, revela tal preocupação ao 

abordar a Geografia, seja do ponto de vista Cultural, seja Humanista. Observamos 

que Josoaldo Lima Rêgo busca entender tanto o mundo como o sentido que o 

homem estabelece em relação com o espaço. Assim expressa também a sua 

geograficidade ao elaborar cada imagem em paisagem. 

 

1.1 – Paisagem e Literatura: um diálogo poético 

 

A literatura tem o papel de proporcionar, por meio de suas produções 

artísticas, um entendimento de troca, no qual se confrontam os diversos pontos de 

vista que fazem o homem refletir e agir frente aos problemas que o lugar, onde está 

inserido, apresenta-lhe.  
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A literatura moderna deixou de dar ênfase à temática que versa sobre o meio 

ambiente e passou a dar enfoque ao lugar e aos seus significados e à relação que 

as pessoas têm com esse lugar. Por conseguinte, o espaço geográfico tornou-se 

relevante na arte em geral. 

As temáticas discutidas nos poemas são diversas. Uma delas é a paisagem. 

E segundo o estudioso de Geografia Marcos Alberto Torres (2010, p. 48-49): 

 
[...] A paisagem não é apenas visual e estática, mas dinâmica e 
carregada de barulhos, cheiros, gostos e valores sociais e culturais, 
que devem ser considerados no seu estudo. [...] 
[...] A paisagem relaciona natureza e sociedade, ou o meio e o 
homem, ao passo que este toma consciência do esquema da 
natureza que o envolve. 
A paisagem está carregada de significados. Templos religiosos, 
prédios comerciais, lanchonetes, escolas, teatros, cinemas, ruas, 
etc., se tornam territórios, locais de passagens ou, ainda, apenas 
marcos visuais; mas para uma determinada população pode 
representar valores, permeados pela cultura. Para o estudo da 
paisagem, o campo de pesquisa vai além do visual. 

 

 Michel Collot (2012, p. 15), por sua vez, em “Pontos de vista sobre a 

percepção de paisagens”, afirma que “uma paisagem caracteriza-se 

necessariamente por espaços que não são visíveis, de um determinado ponto de 

vista”. Define que “a paisagem é um espaço percebido, ligado a um ponto de vista: é 

uma extensão de uma região [de um país] que se oferece ao olhar de um 

observador”. (COLLOT, 2013, p. 17). 

 O que nos fazem entender, tanto o geógrafo Marcos Alberto Torres como o 

filósofo e escritor Michel Collot, é que o olhar é o responsável pela transformação de 

um espaço em paisagem. O olhar torna possível a visibilidade da paisagem, isso 

porque a percepção da paisagem se faz de modo intuitivo e reflexivo. Então, sendo 

a paisagem carregada de significados, e o olhar é que a define, vejamos o poema 

“JAUÁRA ICHÊ”, de Josoaldo Lima Rêgo (2016, p. 17): 
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O mundo não acaba em tuas mãos 

A borda da dobra é frouxa 

Da Anatólia vês o Piauí 

Do Pantanal, a Antuérpia 

 

 As mãos são pequenas para abarcar o mundo. O poeta fala de fronteiras 

tênues, dobras frouxas que enfraquecem os limites que confinam lugares, territórios, 

espaços. O olhar abre paisagens, da Anatólia (Turquia) é possível, em traçado, ver o 

Piauí, assim como do Pantanal, a Antuérpia (Bélgica). Mapas que fazem 

(des)aparecer semelhanças e diferenças.  

 Outro poema que também explora a relação corpo e mundo na elaboração de 

uma paisagem é “MUNDO” (RÊGO, 2010, p. 19): 

 

ladeira na qual a matemática 

é mísera cabeça movediça 

como se trouxesse 

a narina energética de um dia-entrave 

no corpo-fátuo 

de esgotamento e não ter fim 

   

 A visibilidade que se tem dessa cabeça que se move, a narina energética 

num corpo-fátuo sugere uma paisagem que está em movimento, mas – é mísera 

cabeça movediça -, num corpo-fátuo, de esgotamento sem ter fim. Quase um mapa: 

visual ladeira de lógica matemática. 

 Outro corpo se desenha no poema “OCIDENTE” (RÊGO, 2012, p. 60), quase 

um mapa-mundi em paisagens de costumes e consumos:  
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OCIDENTE 

 

Essa deusa veste Victoria’s Secret no casamento 

E até os cachorrinhos ao redor 

posam de delicados aos seus pés 

Sem a necessidade de fundir um alabastro 

       indolente 

    desenhado por Gaudier 

Água-furtada para os rincões da sordidez 

  

Nesse poema o corpo – ocidente –, é ostentado por está vestindo marca 

famosa. A exposição do corpo, em estátua, é visível que “até os cachorrinhos ao 

redor” da deusa “posam delicados aos seus pés”. A paisagem elaborada nesse 

poema faz referência à política, ao social, ao corpo que e veste para se expor para 

quem o olha. A ironia do poeta é de navalha. 

Josoaldo Lima Rêgo em sua geopoética atua de dois modos dentro de sua 

poesia. Um modo é marcado pela atuação do corpo. Há um conjunto considerável 

de poemas nos quais faz referência ao corpo, como os descritos nos poemas acima 

(mãos, cabeças, pés, narina). Outro é marcado mais pela dimensão política, como 

veremos. 

 Paisagem, mesmo longe de quem a observa, é a experiência de proximidade 

das coisas, enquanto a Literatura é a arte temporal. São expressas no presente, 

mesmo tendo alguma referência no passado e almejando o futuro. Ambas revelam o 

que diz o estudioso de Geografia Marquessuel Dantas Souza (2013, p.104) sobre a 

arte: “A arte constitui-se em uma linguagem/manifestação que permite capturar a 

essência humana”. A paisagem revelada em poemas sugere essa essência que 

buscamos apreender com nossas percepções. Observemos o poema “ALINHADOR 

DE TRILHOS”, de Josoaldo Lima Rêgo (2015, p. 15):  
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no alto da serra 

soa o alarme, corre 

o alinhador de trilhos 

 

uns poucos acreditam 

há vagões à solta 

dentro da floresta 

uns poucos, mas 

descarrilam 

 

ou é a selva 

ou não é 

 

O poeta apresenta uma percepção de paisagem com alusão à natureza, com 

os vocábulos serra, floresta, selva (substantivos que remetem a uma visão de 

grandiosidade), mas a leitura do poema leva à percepção da imagem (paisagem) de 

uma cidade, um lugar onde se busca a sobrevivência e que, neste lugar, se anda 

pelos caminhos retos, com cuidado (“corre” / “o alinhador de trilhos”), há também 

aqueles, poucos, que cansam, desanimam (“uns poucos, mas” / “descarrilam”).  Há 

um confronto de pontos de vista – a cidade, a serra, a floresta – especificando a 

relação entre cidade e floresta, uma paisagem vista mais de fora. 

A paisagem que abordamos, neste trabalho, não é a Natureza que nos rodeia 

como perfeição, pois, como diz a escritora e professora da Université de Picardie, na 

França, Anne Cauquelin (2007, p. 118), “[...] a paisagem não é a natureza, mas sua 

“fábrica”, e que como tal, obedece às leis de uma produção de inspiração 

lingüística”. Dentro da natureza percebemos a paisagem. A percepção que temos da 

paisagem é elaborada por meio dos elementos que a natureza proporciona. Isso 

porque “[...] a natureza (exterior) garante a paisagem, e a paisagem garante – porta-
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se como fiadora – do natural de nossa natureza (interior)” (CAUQUELIN, 2007, p. 

124).  

Simon Schama (1996, p. 17) vem corroborar com essa ideia quando afirma 

que “[...] a natureza e a percepção humana [...] são inseparáveis. Antes de poder ser 

um repouso para os sentidos, a paisagem é obra da mente. Compõe-se tanto de 

camadas de lembranças quanto de estratos de rochas”.  

O poema “ÁRVORES”, de Josoaldo Lima Rêgo (2016, p. 126), constrói uma 

imagem, cuja paisagem construída na memória revela uma crítica social e 

econômica: 

 
As árvores desabavam sobre nós, 

na estrada ou em outro lugar. 

Era até razoável ver árvores despencando sobre as pessoas, 

ruas e edifícios. Porque a vida era pouca e comíamos mal. 

Brincávamos como loucos e a fome significava o apreço 

por destroços. Os desesperançados 

no fim daquela sutileza como marca. 

Rasura na memória e sede através do tempo. 

 

 Com isso entendemos que a paisagem oferece, ao poeta e ao leitor, um 

espaço onde é possível se reencontrar. Em dimensão social há uma preocupação 

em fazer uma reflexão para que se obtenha uma mudança de si e da sociedade, 

praticando a ética, o bem, o melhor para as pessoas e para o mundo; cuidando da 

Terra onde se vive. Fazer o reencontro das pessoas com o mundo.  

Michel Collot (2013, p. 197-198) afirma que: 

 
[...] a paisagem abre uma perspectiva sobre o universo. [...] A 
paisagem não é um lugar comum, mas um lugar de troca em que se 
reencontram e se confrontam diferentes pontos de vista. Lugar 
público, pode tornar-se um ágora em que o indivíduo assume seu 
lugar em uma comunidade reencontrada. 
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 Pensando no que Michel Collot disse percebemos que na geopoética de 

Josoaldo Lima Rêgo, a construção da paisagem é elaborada também com o intuito 

de apresentar ao leitor o papel que ele tem com o lugar em que vive, porque o 

homem precisa se reencontrar como comunidade, discutir suas necessidades e 

assumir seu papel enquanto ser vivente e atuante na sociedade. 

 A paisagem representa a ação do homem sobre o lugar, sobre o espaço onde 

ele vive. Expressa os valores culturais de um povo, bem como seus anseios e suas 

tristezas. O poema “EUSÉBIO” (RÊGO, 2016, p. 59) trata da morte de um índio 

Kaapor, assassinado, bem como da ameaça da cultura do povo indígena, 

configurando a “morte” de um rio pelas mãos do homem – poluição, e não 

preservação. O curso do rio é representado pela forma das palavras dispostas nos 

versos do poema: sem letras maiúsculas após a pontuação e com poucas vírgulas. 

Vejamos: 

 

eusébio cai morto, tomba da moto no alto turiaçu. 

dois tiros trespassam o peito e arrebentam a 

pulseira de jaguar. susto – a perspectiva do salto, 

um sentido amplo e feroz de morte estoura na 

cara do índio. a camisa suja de terra suja de 

sangue e gasolina. o barulho dentro do clarão 

noturno. a moto segue por alguns metros, 

sozinha, depois arrola o metal na mata. um rio 

morre assim, eusébio, com pólvora e razão nas 

entranhas. 

  

O poema, “FELIZES JUNTOS” (RÊGO, 2014, p. 27), nos remete ao 

pensamento de Marcos Alberto Torres sobre a paisagem. Nele há uma relação do 
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homem com o meio, pois há a consciência da existência de um lugar que não mais 

existe, mas que será lembrado e contado por outrem. 

 

mais tarde sorriremos de tudo 

quando a história for contada por um estranho 

que sonha estar num matadouro 

a sussurrar as últimas palavras no ouvido da vítima: 

felizes juntos 

 

 Ainda no poema “O CÉU DE SUELY” (RÊGO, 2014, p.41), observamos um 

local de passagem que anuncia um lugar imaginário, ideal e também um ambiente 

triste. Vejamos este fragmento:   

 

o rastro de uma moto 

é barulhento e triste 

 

rifa-se um destino 

e não há nada a fazer 

 

o rastro da vida 

é barulhento e triste 

 

rifa-se tudo 

por comida e sal 

e haverá sempre mais 

fome e estrada a percorrer 

 

[...] 

 

A ideia no poema, a paisagem montada se refere ao filme O céu de Suely, de 

Karim Aïnouz (2006). O filme conta a história de uma mulher, Hermila que aos 21 

anos, nascida e criada na pequena cidade de Iguatu, Ceará, na Região Nordeste do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iguatu_(Cear%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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Brasil, se vê grávida e vai tentar a vida em São Paulo com o namorado. Meses 

depois, não conseguindo emprego, volta à cidade natal. Ela aguarda por um mês o 

retorno do namorado, pai da criança, que some, sem deixar pistas. Ao perceber que 

foi abandonada, resolve mais uma vez fugir daquele lugar, mas desta vez, para 

o Rio Grande do Sul, onde talvez existam condições melhores. Sem dinheiro para a 

viagem, ela adota o pseudônimo de Suely, e resolve rifar o próprio corpo entre os 

homens da cidade. O vencedor terá o que ela define "Uma Noite no Paraíso". Sua 

atitude gera muita polêmica entre o povo local, e principalmente em sua família. 

Enquanto o prêmio da rifa não sai, ela ainda tem que terminar uma questão mal-

resolvida com um ex-namorado da adolescência. 

 Essa história do filme, assim como a do poema, acontece nas regiões mais 

pobres do país. Homens e mulheres que saem de sua região, sem oportunidades, 

para tentar sobreviver em outra região que ofereça oportunidades mais acessíveis. 

 O poeta Josoaldo Lima Rêgo expressa um diálogo poético entre paisagem e 

literatura, concretizando seu geografismo e sua geopoética ao expressar sua 

preocupação tanto com o corpo que a todo instante está exposto, mas também com 

a política. Ele proporciona a seus leitores, um diálogo poético com o intuito de 

termos uma percepção da paisagem ali descrita pelas palavras. A paisagem faz um 

diálogo com a literatura, através dos poemas, corpo, imagens, lugares, ações 

humanas, podem ser percebidas pelos sentidos e pelo olhar. 

 

1.2 – Espaço geográfico e paisagem: um olhar literário 

 

 O espaço resulta do movimento entre forma e conteúdo. Esse movimento é 

realizado dentro de um lugar e cada lugar está sempre mudando de significação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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(localização) devido ao movimento que a sociedade realiza, e cada localização é um 

momento do grande movimento do mundo.  

Não podemos confundir lugar e localização, pois de acordo com Milton Santos 

(1985, p. 2) “o lugar pode ser o mesmo, as localizações mudam. E o lugar é o objeto 

ou conjunto de objetos. A localização é um feixe de forças sociais se exercendo em 

um lugar”.  O lugar é amplo e concreto e a localização mais abrangente. 

O espaço é sempre um presente, por isso está em movimento. É nele que 

lançamos um olhar e montamos uma concepção de paisagem. O lugar, ao ser 

ocupado por algo, passa a criar um sentido. Ele é um mundo de significado 

organizado.  

  A respeito do espaço, Merleau-Ponty (2013, p. 33-34) afirma: “O espaço é 

em si, ou melhor, é o em si por excelência, sua definição é ser em si [...], o espaço é 

a evidência do onde”. O espaço é livre, amplo e sem ligação afetiva. Ele torna a 

paisagem possível pelo olhar do homem. O filósofo e historiador de arte Georges 

Didi-Huberman (2010, p. 246) corrobora dizendo “que não basta dizer que o espaço 

constitui nosso mundo: cumpre dizer também que ele “só se torna acessível pela 

desmundanização do mundo ambiente”.” Só se torna acessível pela leitura e 

conhecimento que se tem do mundo no qual se está inserido. E também, não se 

apegando ao material a ponto de degenerar o mundo. 

 Ainda sobre espaço e lugar, o geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan (2011, p. 

8) afirma que “[...] o espaço é o oposto ao lugar [...]. O lugar é um espaço 

estruturado. [...]. Lugar é qualquer localidade que tem significado para uma pessoa 

ou grupo de pessoas”. Entendemos que o lugar é íntimo, pessoal e o espaço aberto. 

Também Marcos Alberto Torres (2010, p. 54), ao falar sobre lugar, declara: 
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O lugar comporta objetos e valores através dos símbolos, signos e 
significados. É no lugar que as relações sociais ocorrem, e através 
delas os valores são compartilhados. A topofilia (TUAN, 1980) – elo 
afetivo entre a pessoa e o lugar – está ligada a estes valores quando 
surge a sensação de pertencimento ao lugar. 

 

 Quando o homem se percebe pertencente ao lugar onde vive e convive com 

os outros, valoriza-o e volta-se com seu olhar interior para expressar os significados 

que a paisagem tem, assim como sua importância. Os poetas, escritores, 

prosadores, romancistas etc., que estão dentro desse quadro de valoração do lugar, 

transmitem, em seus textos, uma percepção de paisagem que pode ser extraída de 

sua memória, no passado, para um presente concreto, mas, sobretudo, subjetivo. 

Corroborando com essa ideia, Michel Collot (2013, p. 195) afirma: “... a refiguração e 

a recomposição da paisagem [...] permite que o poeta restabeleça a relação e a 

circulação entre o eu, o mundo e as palavras e, assim, encontre um terreno de 

entendimento com seus contemporâneos”. 

Neste trabalho, ao discorrer sobre espaço, lugar e paisagem, parece que 

estamos enfatizando mais sobre Geografia que Literatura. Entretanto se pararmos e 

voltarmos um pouco no tempo, vamos lembrar que muitos de nossos poetas, 

cronistas, romancistas (Guimarães Rosa e Euclides da Cunha principalmente) etc., 

produziram uma visão e um discurso sobre lugares, paisagens e regiões que são 

vistos como essencias para a realização do estudo científico dessas áreas. 

Sabemos que é pela sensação, como afirma Collot, que se inicia a percepção 

da paisagem. O olhar a torna visível. Ela é elaborada pelo poeta tendo significação a 

partir dos vocábulos descritos nos poemas. A natureza proporciona a criação da 

paisagem, ela inspira a produção, fazendo com que a paisagem se comunique com 

aquele que a olha. 
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Na literatura o espaço pode ser manifesto pelas personagens ficcionais por 

meio de suas ações e sentimentos. Marcia Moreira Pereira (2016, p. 36) afirma que 

“O espaço pode assinalar sensações, atitudes, e até transformações das 

personagens, influenciando suas ações”. O espaço pode ser visto como “um palco 

onde os humanos entram em relação com os outros homens e com os objetos” 

(SANTOS apud KRAMPEN, 2012, p. 98). Essa relação é sempre num presente, 

numa construção horizontal e de experiência ímpar. O palco pode abrir horizontes 

para a percepção de uma determinada paisagem. Masé Lemos (2013, p. 177) 

reafirma esse pensamento ao dizer que “A paisagem se torna “fruto do espaço”, um 

terreno frutificado pelos agenciamentos que ali se dão”. Esse palco das realizações 

humanas abriga todas as partes do planeta passíveis de serem analisadas, 

catalogadas e classificadas pelas inúmeras especialidades da ciência geográfica. 

Nesse sentido, tudo que está no espaço pode ser visualizado como paisagem e 

quem a determinará é quem a percebe pelo olhar. 

O olhar consegue abarcar tudo que está ao seu redor. Visualiza o que lhe 

interessa, traz para si refazendo o que reteve como paisagem experienciada. Porque 

mais que uma imagem ou espetáculo, a paisagem é uma experiência vivida, sentida 

e comunicada. 

Geografia e Literatura, então, sempre estiveram ligadas, mesmo esta sendo 

considerada arte e aquela, ciência. As relações estabelecidas sobre elas são 

necessárias para que possamos entender as atitudes humanas sobre o mundo, 

como o ser humano age e pensa a respeito do mundo no qual está inserido. 

Entendemos então que literatura, paisagem e espaço estão imbricados em 

uma perspectiva poética, e fazem parte de um processo que leva os poetas a 

construírem a paisagem numa ótica literária e geográfica. Michel Collot (2013, p. 
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193) corrobora ao dizer que a “paisagem não é nem imagem nem espetáculo, mas 

uma experiência”. Experiência que os poetas transmitem em seus poemas. 
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CAPÍTULO 2 – O POETA E SUA POESIA: UM OLHAR DE GEÓGRAFO 

 

O processo criativo ligado à construção do imaginário poético, 
em alguns casos, pode constituir-se em instrumento de compreensão 

dessas representações da realidade ou da maneir a como ela (a realidade) 
se estrutura no campo de formação de processos psicológicos 

associados à cultura e ao ideal literário 
– Josoaldo Lima Rêgo – 

 

São Luís, capital do Estado do Maranhão, conhecida como a Ilha do Amor, 

Atenas Brasileira, Cidade dos Azulejos, entre outros adjetivos, é a única cidade 

brasileira fundada pelos franceses, depois invadida pelos holandeses e, em seguida, 

colonizada pelos portugueses. É nesta cidade que reside Josoaldo Lima Rêgo, 

professor e autor dos poemas, corpus desta pesquisa.  

Nasceu em 1979, em Coelho Neto, antes Curralinho, Estado do Maranhão, às 

margens do rio Parnaíba, fronteira com o Piauí e localizada a 385 km da capital São 

Luís-MA. É graduado em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, mestre 

e doutor pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo (USP), com estágio de pós-doutorado em Sociologia pela Faculdade 

de Economia da Universidade de Coimbra. Em São Luís, atua como docente da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), onde leciona, no curso de Geografia, 

uma disciplina chamada Paisagem e Literatura.  

Josoaldo Lima Rêgo realiza pesquisas sobre planejamento territorial urbano e 

regional, novas territorialidades, política urbana e geografia cultural. Dentre seus 

trabalhos, desenvolveu com a Profª Drª Maristela de Paula Andrade (UFMA), um 

artigo intitulado “História de mulheres: breve comentário sobre o território e a 

identidade das quebradeiras de coco babaçu no Maranhão” (RÊGO e ANDRADE, 

2006), no qual expõem e algumas características da forma de organização política 
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das quebradeiras de coco babaçu na região do Médio Mearim, no Maranhão. Ainda, 

realizaram uma breve história dessas mulheres, apresentando o território e a 

identidade das mesmas. 

A respeito de suas pesquisas, o que podemos observar é a preocupação que 

o geógrafo tem, não só como pesquisador e poeta, mas também como ser humano, 

com o espaço geográfico. Marca o seu interesse ainda pelo lugar, onde os homens 

buscam não só instituir laços afetivos relacionados com o respeito e o temor, mas 

também fixar identidade enquanto seres viventes de um determinado lugar.  

O estudo “Cosmovisão e Modernidade: Sousândrade e a formação do campo 

visual em O Guesa”, foi seu primeiro livro, publicado pela Fundação Municipal de 

Cultura (São Luís), em 2008, como resultado da premiação, em 1º lugar (Prêmio 

Antônio Lopes), do XXXI Concurso Literário e Artístico da Cidade de São Luís. Esse 

estudo trata de sua pesquisa de mestrado, realizada na USP, uma análise da obra 

“O Guesa”, do poeta maranhense Sousândrade (1833-1902), na qual direciona o 

foco para 

[...] a relação dos temas de O Guesa, ligando as discussões do 
Romantismo e da Modernidade ao plano literário e intelectual traçado 
por Sousândrade – nos caminhos do diálogo travado entre o poeta 
maranhense e Alexander von Humboldt, num movimento que 
estabelece uma profunda marca nas idéias do poeta e possibilita a 
referência temática para a construção do poema épico que 
transfigura-se também  na expressão da trajetória da peregrinação, 
tanto da personagem central do livro como do próprio poeta.(RÊGO, 
2007, p. 16).  

 

Josoaldo participou também do Programa Nascente (concurso artístico da 

USP que fomenta a produção de arte pelos alunos e servidores da Universidade), a 

Mostra Visibilidade Nascente da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade de São 

Paulo. Nessa Mostra ganhou, como incentivo, a publicação de seu primeiro livro de 

poemas, em 2010, Paisagens possíveis, pela editora 7Letras. 
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Como poeta, tem publicado, pela mesma editora, outros livros de poemas: 

Variações do Mar (2012), que foi um dos finalistas do prestigiado Prêmio Jabuti, em 

2013; Máquina de Filmar (2014), Motim (Coleção Magamíni, 2015) e Carcaça 

(2016). 

Paisagens possíveis publicado no ano de 2010 é um livro composto por 29 

poemas. Nele observamos temáticas voltadas para a paisagem urbana, com 

referência à experiência vivida na cidade, recordações, afeto; mar e rio, como no 

poema “OS DIAS” (p. 61): 

passear com um cão é algo irreversível 

ausência          familiaridade e dúvida 

é calma contra a velocidade de tudo 

  

triste é a fé ressecada 

elefante abandonado no meio do mar 

 

Variações do mar, do ano de 2012, é dividido em “[CARTOGRAFIA DA 

PRAIA]”, com 62 poemas e “[ESQUINAS & AGRESTES]”, 16 poemas. Nele há 

presença de paisagens sobre o mar, a praia, a maré, falésias, florestas imaginárias; 

cidade. O poema “POEMA” (p. 56) nos apresenta uma dessas paisagens: 

 

POEMA 
 
desvendar planícies 

no flanco 

do pouso 

à beira mar 

& 

mover 

o verme 

a fina imagem 
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Em Máquina de filmar, publicado em 2014, os poemas estão divididos em três 

partes: “[Antes do filme]”, 01 poema, “[Pedaços de sonhos]”, 18 poemas e “[Os olhos 

da máquina]”, 12 poemas. Esse livro apresenta paisagens etéreas, imagem sobre o 

cotidiano, como se as cenas de um filme estivessem sendo (re)montadas, gravadas 

e apresentadas por meio do poema. Vejamos a (re)montagem e apresentação em 

“O CÉU DE SUELY” (p. 41): 

 

o rastro de uma moto 

é barulhento e triste 

 

rifa-se um destino 

e não há nada a fazer 

 

o rastro da vida  

é barulhento e triste 

 

rifa-se tudo 

por comida e sal 

e haverá sempre mais 

fome e estrada a percorrer 

 

joão & hermila 

na beira da estrada 

quando os olhos 

cavados de afeto 

anunciam mais uma despedida 

 

Motim, com publicação em 2015, é um pequeno livro composto de 11 poemas 

que versam sobre geografia, floresta, bicho, corpo. Ele vai abrindo caminho, como 

um pré-anúncio de seu próximo livro Carcaça. Vejamos o poema “[recordações]” (p. 

11): 
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[1] 
 
tentou a imagem 

da cabeça plana 

não reconheceu 

a terra – a gravidade 

da forma 

 
[2] 
 
procurar o chão 

à maneira das pedras 

 

O livro publicado em 2016, Carcaça é dividido em quatro partes: 

“FINISTERRA”, 25 poemas, “MOTIM”, 9 poemas, “ANOTAÇÕES”, 1 poema e 

“ENSAIOS”, com 30 poemas. Nele observamos imagens do corpo exposto, 

destruição da terra e dos povos indígenas, o mar também é sugerido, cidade, 

memória, floresta, bicho, etc. Vejamos o poema “NÔMADE”, (p. 36): 

 

cabeça aberta 

exposta na rua 

quando a língua abre 

o osso quando é de sal 

a casa 

 

Se fossemos dividir em grupos de paisagens litorâneas, urbanas ou rurais, os 

livros de Josoaldo Lima Rêgo não seriam subdivididos. O que percebemos é uma 

sequência de ideias que se configuram nos títulos dos livros, ou seja, Paisagens 

possíveis criam Variações do mar, que se colocam em uma Máquina de filmar para 

produzir um Motim e montar esse corpo à disposição do espaço em Carcaça. Uma 

percepção de paisagem através do olhar. 
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Com essas configurações de paisagens sugeridas em seus livros, 

percebemos que o poeta Josoaldo expressa uma geopoética que nos faz pensar e 

olhar as coisas de modo diferente. Perceber a importância que devemos dar às 

paisagens contidas nos espaços e ao corpo que está à disposição do espaço. 

“Josoaldo Lima Rêgo é um poeta leitor de poesia”. Essa afirmação de Claudio 

Willer (2010, p. 7), que consta no prefácio do livro Paisagens possíveis, é percebida, 

na forma e menção a poetas e escritores do século XX. Com a leitura de suas obras, 

foi possível identificar relações e diálogos de diferentes naturezas.  Há diálogo que é 

mais conceitual, como com os poetas Robert Creeley, Jorge de Lima, Roberto Piva, 

Ferreira Gullar, Gonçalves Dias, T. S. Eliot e Sousândrade; e também outro diálogo 

mais particular, com os representantes do surrealismo, como com André Breton, 

Mário Cesariny, e, também com Octavio Paz. 

 O poeta exerce assim sua função de levar, por meio da poesia, reflexão e 

conscientização sobre o mundo, o qual deve ser preservado, cuidado, para a fim de 

se viver melhor e em harmonia com a natureza. 

 

2.1 – Diálogo do poeta com escritores diversos 

 

Poetas, prosadores, no registro histórico da literatura brasileira, foram e são 

influenciados por outros que viveram em épocas distintas. Com Josoaldo não é 

diferente, por ele ser um leitor de poesia, fica explícita o diálogo que estabelece com 

os demais escritores. 

De modo geral percebemos em alguns poemas a presença do escritor, 

prosador de ficção, ensaísta e poeta americano Robert Creeley (1926-2005), no 

poema “UN FUSIL DE CAVALERIE” (2010, p. 43) por meio da epígrafe:  
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Terra edênica, pessoa adâmica – 

tolice é o preço que você terá que pagar  

por esta inútil sabedoria. 

 

                             ROBERT CREELEY   

  

A sabedoria do homem de nada vale se ele não valorizar a terra que lhe foi 

dada. Tolice é pensar que por ter sabedoria o homem é invencível. Se o ser humano 

não souber cuidar e preservar a Terra, sua destruição só tornará o homem incapaz e 

derrotado. 

O poeta dialoga também com Jorge de Lima (1895-1953), poeta brasileiro da 

segunda fase do movimento modernista brasileiro. O poema, “ROBERTO PIVA 

(2010, p. 57)”, do livro Paisagens possíveis, marca um diálogo com o canto I, 

“Fundação da Ilha”, do livro Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, poema épico e 

subjetivo, que cria um universo moderno para a epopéia. Os versos do poema de 

Jorge de Lima (2011) são: 

FUNDAÇÃO DA ILHA 

[...] 

II 

A ilha ninguém achou 
porque todos a sabíamos. 
Mesmo nos olhos havia  
uma clara geografia.       
[...] 
 
III 
 
[...] 
reinventamos o mar para essa ilha 
que possui “cabos-não” a ser dobrados 
e terras e brasis com boa aguada 
para as naves que vão para o oriente. 
 
[...] 
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E o poema de Josoaldo Lima Rêgo (2010, p. 57) é: 

 

ROBERTO PIVA 

 

todos os teus girassóis 

ancorados ou não 

no pêndulo da manhã 

são árvores dançando 

a única música que é ilha  

convertida em segredo  

contra o instinto de espécie 

  

Esses versos de Josoaldo dialogam com os do poema de Jorge de Lima. 

Exploram a capacidade de sentir, enxergar o escondido, guardado no íntimo do ser, 

configurados na paisagem da “ilha”. 

Roberto Piva (1937-2010), poeta brasileiro, paulistano, de poética 

transgressora, segundo a crítica, é título desse poema de Josoaldo. Nesse poema é 

como se Roberto Piva e o poeta estivessem conversando com Jorge de Lima, pois a 

configuração da “ilha” está presente também em Roberto Piva (2015): 

 

Poema vertigem 
 
[...] 
Eu sou a Ilha de Veludo 
Eu sou a Invenção de Orfeu 
Eu sou os olhos pescadores 
[...] 

 
  

Ainda Ferreira Gullar (1930-2016), escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, 

tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro, um dos fundadores do neoconcretismo 

no Brasil, assim como Gonçalves Dias (1823-164), poeta indianista da geração 

romântica brasileira, considerado um dos melhores poetas líricos da nossa literatura, 
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são escritores mencionados, por Josoaldo, no trecho do poema “DOIS POEMAS 

PORTUGUESES” (2010, p. 42): 

 

[...] 

 

II. 

 

José Ribamar Ferreira, em tua cidade 

ouço  ruminar esta noite os pardos sons 

da primavera que chega. 

Mas tu, meu amigo, já não os podes escutar 

[...]  

 

Na hierárquica ordem das coisas gorjeiam 

esta manhã os pássaros 

da tirania que chega 

        para nos salvar 

E tu, meu amigo, 

já nem os pode escutar 

 

O que podemos inferir desses versos é que Josoaldo lembra Ferreira Gullar, 

que é de São Luís – MA, mas não vive mais naquela cidade e por isso não pode 

mais escutar o sons que anunciam a primavera naquela cidade, como Josoaldo a 

escuta e vivencia. Ao lembrar Gonçalves Dias, ele nos remete ao seu mais lido e 

parodiado poema Canção do Exílio (1843), clássico de nossa literatura. Nele o 

poeta, no exílio, em Portugal, lembra de sua Terra e canta através dos versos do 

poema a saudade que sente e teme não mais voltar para se encantar com o que 

nela há. 

Com outros poetas, Josoaldo Lima Rêgo parece estabelecer um diálogo 

poético e político. Ele lembra o poema “A terra desolada”, de T. S. Eliot (1888-1965), 
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poeta, dramaturgo e crítico literário norte-americano, naturalizado inglês e 

considerado um dos principais nomes da poesia moderna de língua inglesa, 

conforme o poema “ZABRISKIE POINT” (RÊGO, 2014, p. 33), do livro Máquina de 

filmar: 

 
o rio está morto 

terra a ser devastada 

                  não há 

gesso solto 

no leito morto do rio 

a multidão sem voz 

ali 

o lugar onde tudo explode 

 

A referência ao poema de Eliot é percebida também no título do poema que 

abre o livro Paisagens possíveis, ABRIL DOS TEMPOS (RÊGO, 2010, p. 13), poema 

de epígrafe e apenas uma estrofe que, em seu segundo verso, faz menção a outro 

poema de T. S. Eliot, “Os homens ocos”, conforme abaixo: 

 

ABRIL DOS TEMPOS 

 

          falta por aqui uma grande razão 

          uma razão que não seja só uma palavra 

                    

      MÁRIO CESARINY 

 

a palavra está gasta                 todos os sentidos dizem 

somos os homens ocos na terra desolada 

atravessamos a vida como se atravessássemos 

aquela rua de bruxelas com a camisa furada de cigarro 

o infinito está distante porque hoje perder-se é ter 

os olhos boquiabertos sem uma grande razão 
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 Assim como no poema de Eliot, Josoaldo descreve um tempo em que o 

homem se encontra sem esperança, triste, por conta do sofrimento, das mazelas 

deixadas no tempo, pela guerra, pela ação do homem. Seu olhar não encontra, no 

poema, esperança, por isso fica sem razão das coisas, da vida. “A palavra está 

gasta...”, cansada de dizer e presenciar os mesmos acontecimentos “... porque hoje 

perder-se é ter / os olhos boquiabertos sem uma grande razão”. 

Em Carcaça, Josoaldo estabelece, logo na epígrafe de abertura da parte IV, 

“ENSAIOS” (2016, p. 91), mais um diálogo com Eliot: 

 
                 Penso que estamos no beco dos ratos 

Onde os homens mortos perderam os seus ossos. 

                                                            

                                                           T. S. ELIOT 

que sugere sentido de desânimo envolto a uma carga de desesperança. 

Um diálogo com o poeta maranhense Sousândrade é mencionado nos livros 

Variações do mar (2012), com poema cujo título é o nome do poeta; em Motim 

(2015) e Carcaça (2016), nestes dois últimos, o diálogo se faz com epígrafes de 

abertura, respectivamente: 

 

Caramba! yo soy cirurjano –  

jesuíta... yankee... industrial! 

                  

                  SOUSÂNDRADE 

 

Passa, qual fora o coração das trevas  

Agitado no meio do universo! 

 

                              SOUSÂNDRADE 
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Sousândrade, como já dito no início deste capitulo, foi seu objeto de estudo 

de Mestrado. Josoaldo destacou, no poeta estudado a importância, em particular, da 

formação de um pensamento social no contexto de sua produção artística, em O 

Guesa. Ressaltou ainda a força da dimensão estética da obra desse poeta como 

fundamento da visão do artista sobre a vida e as coisas do mundo. Sousândrade foi 

um poeta que se destacou não só pela estética, mas também por sua postura ética e 

política. 

Percebemos, ainda, na obra de Josaldo o diálogo com poetas pertencentes 

ao movimento do Surrealismo, como André Breton (1896-1966), escritor e poeta 

francês do século XX, considerado um dos fundadores do surrealismo na literatura e 

um dos principais teóricos desse movimento. Ficou muito conhecido pelos 

manifestos em que fez o anúncio do surgimento do movimento. Sua principal obra é 

o Manifesto do Surrealismo de 1924. Também Mário Cesariny (1923-2006), poeta 

português que assumiu o surrealismo não como método ou escola, mas como forma 

de insurreição permanente, é exemplo, nesse diálogo. 

André Breton é perceptível no poema “DESALINHO” (RÊGO, 2010, p. 47), 

logo nos dois primeiros versos quando Josoaldo menciona o romance Nadja de 

1928, de Breton, no livro Paisagens possíveis: 

 

DESALINHO 
 
Ela é uma madeleine impossível 

Uma Nadja sorrateira pelos becos 

Olhos delirantes, no último dia 

Dor, violenta como emboscada 

com bala certeira por entre a caatinga. 

 

Ela é uma Madeleine impossível 
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Sorrateira pela praia 

no último dia, a espreita 

do que o mar não devolverá: 

 

O avesso das solidões 

A explodir no rangedor  

 

No romance de Breton, a narrativa gira em torno da busca do narrador-

personagem pela personagem Nadja, pelas ruas de Paris. Na trama há encontros e 

desencontros entre as personagens, uma trama fantasiosa e subjetiva, por conta do 

olhar do narrador sobre as personagens. No poema de Josoaldo, há a busca por um 

ser que é “impossível”, “sorrateira” e de “olhos delirantes”, deixando-o em desalinho, 

desconcertado. 

O escritor francês André Breton, e o filósofo alemão Friedrich Hegel (1770-

1831), são lembrados no poema “UN FUSIL DE CAVALERIE” (RÊGO, 2010, p. 43): 

 

[...]  

 

a qualquer assassino 

ou professor universitário 

un fusil de cavalerie 

serve para quê? 

 

talvez diga do acaso objetivo  

nas pernas tortas de breton  

– que leu sobre o lugar geométrico  

das coincidências em hegel –  

talvez apenas balbucie 

as glórias do jardim eletrônico 

dentro do cano techicolor 

 

[...]  
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 Nesses veros, o poeta faz um questionamento a respeito da serventia de um 

rifle de cavalaria. Qualquer assassino ou professor universitário teriam como 

responder para que serve un fusil de cavalerie? Haveria explicação filosófica ou 

científica para a função de um rifle? A resposta está na visão que cada homem tem 

das coisas e da imagem que elas transmitem. 

Também Cesariny, poeta português, está na epígrafe, que abre o primeiro 

poema “ABRIL DOS TEMPOS” (2010, p. 13), deste mesmo livro é perceptível: 

 
falta por aqui uma grande razão  

uma razão que não seja só uma palavra 

                                 

          MÁRIO CESARINY 

 
Mário Cesariny ainda é mencionado no livro Máquina de filmar, no último 

poema, sob o título “MÁRIO CESARINY ASSISTE A UM BUÑUEL NO ÚLTIMO 

CINEMA DE LISBOA” (RÊGO, 2014, p. 77). Josoaldo ao escrever o poema, faz 

referência ao cineasta espanhol Luis Buñuel Portolés (1900-1983) naturalizado 

mexicano, que trabalhou com Salvador Dalí e de quem sofreu fortes influências na 

produção de sua obra surrealista. 

Outro intelectual, em diálogo com o poeta, é Octavio Paz (1914-1998), 

ensaísta e tradutor, poeta e intelectual mexicano que ganhou o premio Nobel de 

literatura. Acompanhou o surrealismo tornando-se amigo e seguidor de André 

Breton. Ele é mencionado na epígrafe que abre a parte III, “[os olhos da máquina]”, 

do livro Máquina de filmar (RÊGO, 2014, p. 53): 

 

             Si es real la luz blanca 

                de esta lámpara, real 

la mano que escribe, ¿son reales 
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     los ojos que miran lo escrito? 

 

                          OCTAVIO PAZ  

 
Tentamos enxergar nos poemas de Josoaldo, os autores que o influenciaram 

e com os quais conversa na construção de sua poética. As temáticas por eles 

sugeridas corroboram uma estética de poesia bem elaborada, construída de forma a 

perceber a dimensão do corpo, do social e da política em Josoaldo Lima Rêgo. A 

imagem associada à paisagem confere à percepção de uma paisagem que é 

também intelectual.    

 

2.2 – Recorte crítico sobre a poesia de Josoaldo Lima Rêgo 

 

A crítica sobre a poesia de Josoaldo não é vasta, talvez pelo fato dele ser um 

poeta jovem. Sua produção poética, entretanto, é profunda, reflexiva e de valorosa 

significação para a literatura brasileira. Seus poemas são construídos de forma a ter, 

por exemplo, uma visão de paisagem acerca da exposição do corpo e da visibilidade 

da dimensão social e política.  

O poeta e professor da Escola de Letras e do Programa de Pós-Graduação 

em Memória Social, da UNIRIO, Manoel Ricardo de Lima (2014), afirma que “Toda a 

poesia de Josoaldo Lima Rêgo se lança como uma tentativa de ler o espaço na 

especulação de um mundo exposto e, principalmente, re-exposto; (...)”. Esta 

afirmação é pertinente porque a poesia de Josoaldo possibilita ao leitor, enxergar e 

imaginar além da superfície. Sua poesia revela um espaço além do que geralmente 

percebemos. Dentro desse espaço há um corpo à disposição – exposto e re-exposto 

– torna a ser. 
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Máquina de filmar, o terceiro livro de poemas de Josoaldo Lima Rêgo (2014), 

é dividido em três parte, como se fosse a montagem de um filme: “[Antes do filme]”, 

“[Pedaços do sonho]” e  [Os olhos da máquina]”. Os versos dos poemas 

funcionam como um fotograma, criando com palavras novas histórias, cenários e 

paisagens.  O poema “ANTES DO FILME” (p. 11) que abre a primeira parte do livro, 

configura essa história come se fossem cenas cinematográficas.  

 A respeito de Máquina de filmar, Manoel Ricardo de Lima (2014) diz que 

Josoaldo ao escrevê-lo opta por um percurso 

 
“[...], entre uma memória desfeita de rolos de filmes e de imagens 
projetadas para compor uma série singular da história do cinema, 
numa deliberação da montagem, entre um “antes do filme”, “pedaços 
de sonhos” e “os olhos da máquina” [partes que compõem o livro]”. 

 

Essa montagem pode ser percebida pela sucessão de imagens sugeridas nos 

poemas de Josoaldo. Neles podemos imaginar a cena sendo exposta uma a uma na 

mente do leitor. 

Carcaça (2016), seu recente livro de poemas, é dividido em quatro partes: 

“FINISTERRA”, “MOTIM”, “ANOTAÇÕES” e “ENSAIOS”. A composição dos poemas 

é de poucos versos e estrofes, configurando poemas curtos. Tomamos como 

exemplo o poema NATIMUNDO (2016, p. 33):  

 
              a Terra-é 

o quebrar pedras  

     e desalojar   

a botânica dos ossos 

 
Em Carcaça, encontram-se pequenos poemas de profundidade que 

proporcionam “aberturas muito sensíveis com as formas de ler e de imaginar 
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perspectivas para alguma ou qualquer esperança possível, por mínima e sensível 

que nos seja”, conforme afirma Júlia Studart (2016, p. 11) no prefácio de Carcaça.  

  A palavra “Carcaça”, como sabemos, significa o esqueleto de animal, o corpo 

humano, etc. Com Josoaldo, essa carcaça vai além no sentido de sobra, ela se 

reinventa através daquilo que já não existe ou está preste a deixar de existir. Julia 

Studart (2016, p. 11) ainda afirma que o livro de Josoaldo: 

[..] é uma série de recomposição do esqueleto e das vísceras em 

poemas portáteis, não apenas porque pequenos ou rápidos, quase 
todos, mas porque são forjados com uma força com uma força e uma 
intermitência do mínimo, quando “a poesia emaranhada na cultura” 
dispara modulações e contrastes ainda impensados e quase 
invisíveis. 

 

Em Paisagens possíveis, Claudio Willer, (2010, p. 7) que fez o prefácio do 

livro, afirma que “Cada poema [...] possibilitaria um ensaio. Há relatos implícitos ou 

condensados em versos [...]. Cabe ao leitor recriar o sentido, inventar a história, 

reconstruir o mundo e suas paisagens...”. Como sabemos, um ensaio versa sobre 

alguma temática específica, sem esgotá-la, porém com profundidade. Theodor W. 

Adorno (2003, p. 16) enfatiza que “[...]. Confiam ao ensaio, à explosão sobre objetos 

específicos já culturalmente pré-formados, [...]”. E também que “O ensaio reflete o 

que é amado e odiado, [...]”. Nesse sentido, os poemas de Josoaldo fazem o leitor 

pensar sobre questões tratadas, inserindo-o no mundo de modo estético e político. 

 Ainda em Paisagens possíveis, o poeta e ensaísta Pádua Fernandes (2016) 

diz que Josoaldo “apresenta um tratamento mais convencional dos espaços 

geográficos”, pois nele há temática sobre a cidade, deslocamentos, deambulações. 

São espaços comuns, de praxe, mais utilizados pelos poetas e por isso 

convencional. Tais espaços, contudo, abrem para a percepção de paisagens 

voltadas à dimensão social e política. 
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Em Variações do mar, o poeta Josoaldo, em diálogo realizado com Zema 

Ribeiro (2012), disse que este livro pode ser percebido como uma continuação do 

anterior (Paisagens possíveis), porque nele aparecem muitos temas presentes no 

primeiro. “É marcado por deslocamentos (viagens), deambulações, mar, rios e 

cidades”. 

Nesse livro a temática paisagística remete, em alguns dos poemas, ao mar. O 

livro é dividido em duas partes “[CARTOGRAFIA DA PRAIA]” e “[ESQUINAS & 

AGRETES]”. O editor do livro diz que “Praias, falésias, florestas imaginárias são 

alguns dos cenários que encontramos ao entrar neste mar criado pela pena fluida de 

Josoaldo Lima Rêgo” (2012).  

 Os poemas, de fato, são envolventes, revelam situações que levam a 

mergulhar num mundo aquático e regional. Os versos conduzem o leitor a imaginar 

paisagens que envolvem esses movimentos, proporcionando uma dimensão do 

social. 

  Sobre o livro Carcaça (2016) o escritor Pádua Fernandes (2016) diz que 

apresenta “um perfil descolonial”, pois “O poema Torres-Garcia [de Josoaldo], que 

se refere à parte da obra em que o artista uruguaio homônimo [o pintor Joaquín 

Torres García] inverte a posição da América do Sul no mapa-mundi, realizando uma 

operação geopolítica e geopoética de inversão do norte [...]”. O escritor diz, ainda, 

que Josoaldo é um poeta que escreveu antes um livro do que uma coletânea de 

poesias. Ele caracteriza a poesia de Josoaldo de uma “riqueza” com temas sobre o 

“colonialismo interno”, “destruição da terra” e dos “povos originários”. E sobre o 

título, afirma que “A carcaça que dá título ao livro, porém, continua a lutar, e ele 

termina com um animal extinto do outro lado do planeta, pela colonização: o 

Tilacino, o Tigre da Tasmânia”.  



51 

 

O jornalista Paulo Vasconcelos (2016, p. 76), sobre a produção poética de 

Josoaldo, afirma:  

O maranhense Josoaldo Lima Rêgo desenha o mapa da terra com o 
esquadro das palavras. De jeito quieto, pensativo, o olhar vagaroso, 
qual usuário de longo alcance, Josoaldo Rêgo fotografa a vida, 
pensa-se geograficamente e a inclui no mapa e nas dimensões da 
palavra, arremessando-a ao verso, em que confabula – não sem 
alguma tensão – com o homem e a política. 

 

Esse geógrafo – Josoaldo –, leitor de poesia, é também um poeta, porque faz 

uso da linguagem para expressar paisagens que dialogam com a literatura e a 

geografia, desenhando com as palavras imagens que remetem a paisagens.  

Diante da crítica sobre a obra de Josoaldo, o que podemos dizer é que o 

poeta nos apresenta uma construção de paisagem que nos possibilita perceber uma 

visão das dimensões social e política. Revela, ainda, como afirma Manoel Ricardo 

de Lima, um mundo exposto e re-exposto, corroborando a declaração de Julia 

Studart quando afirma que há uma série de recomposição do esqueleto e das 

vísceras em poemas. Isso vem corroborar que a montagem de paisagens parece 

mostrar uma disposição do corpo no espaço e também uma disposição do espaço 

no corpo. 
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CAPÍTULO 3 - A POÉTICA DA PAISAGEM EM POEMAS DE JOSOALDO  

 

O poema faz ver o mundo na medida em que 
é ele próprio um mundo que se faz ver. 

– Michel Collot –  

  

Observa-se, nos livros de poesia de Josoaldo, lançados de 2010 a 2016, uma 

abordagem sobre a poética da paisagem, uma vez que em seus poemas, é possível 

perceber e apreender espaços que sugerem paisagens. 

As análises e reflexões empreendidas, neste capítulo, têm como objetivo de 

revelar os possíveis diálogos entre Literatura, Geografia e Paisagem na poética de 

Josoaldo Lima Rêgo, bem como a configuração do espaço geográfico no que se 

refere ao mar, à cidade e a outros lugares expressos em sua poesia. 

 O “geógrafo-poeta”, em sua maneira de expressar a paisagem, configura-a, 

tendo em vista sua geograficidade, a maneira pela qual o ser sente e conhece 

ambientes em todas as suas formas e se relaciona com espaços e paisagens. 

Acerca de geograficidade, Lawrence Mayer Malanski (2015, p. 138) cita Éric Dardel 

(1899-1967), que diz: “A ciência geográfica pressupõe que o mundo seja conhecido 

geograficamente, que os homens se sintam ligados à Terra como ser chamado a se 

realizar em sua condição terrestre”. 

O jornalista Paulo Vasconcelos (2016, p. 76) afirma que Josoaldo “fotografa a 

vida, pensa-a geograficamente e a inclui no mapa e nas dimensões da palavra, 

arremessando-a ao verso, em que confabula – não sem alguma tensão – com o 

homem e a política”. Continua nessa perspectiva dizendo: “O maranhense Josoaldo 

Lima Rêgo desenha o mapa da Terra com o esquadro das palavras”. O poeta 

comunica essa necessidade de o homem cuidar, olhar com atenção a Terra, 
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desenhando um mapa que não é apenas local, mas mundial. Isso porque as 

preocupações e a carência de cuidado com o ambiente, o espaço, o lugar em que se 

transita são perceptíveis no mundo.  

A poesia do poeta também expressa uma política de afirmação de identidade 

social de grupo cultural das regiões interioranas, bem como a situação vivida por 

eles. É o que diz o poema “IDENTIFICAÇÕES”, do bloco ENSAIOS, do livro 

Carcaça, de Josoaldo Lima Rêgo (2016, p. 104-106): 

 
[câmara] 

 

o bicho de mãos sobressaltadas 

por3segundos 

não atende a abertura 

da gropo / as praias da Califórnia 

 /   do tamanho da ruga do continente 

           o carro tomba 

[revoada] 

 

alguém falou de pássaros 

quando derrubaram a floresta 

e depois a volta 

sem ninho sem água 

ensurdecedora 

dos bichos sem chão 

 

[awá] 

 

carregam os dentes do mundo inimigo 

 
 No segundo fragmento “[revoada]” a volta dos pássaros a um lugar não é bem 

sucedida porque “derrubaram a floresta” e os pássaros não têm mais onde fazer 

seus ninhos, não há água, comida, e o silêncio é tamanho na floresta que se torna 
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ensurdecedor. A floresta se tornou um lugar onde os pássaros não cabem mais. 

Ficaram sem lugar, sem moradia, como diz o último verso: “dos bichos sem chão”. O 

espaço geográfico se torna vazio, solitário e triste. 

Esse clamor dos pássaros pode ser também um clamor do poeta para que as 

pessoas percebam que sem as árvores, com a destruição das florestas, a ausência 

de pássaros, torna o lugar vazio, sem vida e sem esperança. Mesmo com essa 

súplica, o poeta não deixa de ter esperança porque mesmo que os bichos estejam 

sem chão, o fragmento “[awá] diz que eles “carregam os dentes do mundo inimigo”. 

Autodenominados Awá, o grupo indígena brasileiro Guajá, são nômades e coletores. 

Entendemos, nesse último verso do poema, uma ambiguidade: por um lado, apesar 

dessa destruição, o povo indígena carrega, colhe as mazelas deixadas pelo inimigo, 

os colonizadores e por outro lado, “os dentes”, significa a luta indígena pela não 

extinção de seu povo.   

No prefácio do livro Carcaça, de Josoaldo, Júlia Studart (2016, p. 11) diz que 

"[...] todos os seus livros, assim como esse agora [...], são aberturas muito sensíveis 

com as formas de ler e de imaginar perspectivas para alguma ou qualquer 

esperança possível, por mínima e invisível que nos seja”. Essa afirmação corrobora 

o que foi dito sobre o poema “IDENTIFICAÇÕES”. 

 Por conseguinte, sabemos que, para o artista, a paisagem é a representação 

de um determinado panorama, de uma experiência vivida. Na literatura, em especial 

na poesia, as paisagens se fundem com nosso estado de alma, seja ele qual for, 

somos atingidos pela paisagem que estamos vendo. 

Josoaldo emprega analogias, sucessão de imagens, em seus poemas, como 

no verso do poema “OS DIAS” (2010, p. 61): “elefante abandonado no meio do mar”. 

A figura de um elefante, um animal grande que está abandonado no meio do mar, 
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causa impacto, porque aquele animal se torna insignificante na imensidão que é o 

mar. E também imaginamos o quão pequeno esse animal se sentiu diante do mar 

com sua imensidão de águas belas e fortes, barulhentas, que chamam, enfeitiçam e 

sugam quem o olha.  

Emprega também paradoxos que geram estranhezas quando, por exemplo, o 

poeta opera o jogo entre cicatrizes (substantivo) e invisível (adjetivo), como dizem os 

versos do poema 7 de “ARENA ELIOTIANA” (RÊGO, 2010, p. 71): 

 
[...] 

entre as cicatrizes dos teus ombros 

toda tarde é invisível 

[...] 

  

 Como a tarde pode ser invisível nas cicatrizes dos ombros? Aqui voltamos a 

perceber a ideia da configuração de uma paisagem corporal. O corpo à disposição 

do espaço, exposto num mundo onde “nascer é desejar cortar árvores / de praças 

que não existem” (RÊGO, 2010, p. 72). 

 

3.1 – Configuração do espaço geográfico: o mar e a cidade 

 

 Josoaldo, em seu geografismo, nos faz inferir que um de seus espaços-

vividos, da experiência geográfica, é o mar, em especial o de São Luís, do 

Maranhão. Vejamos o poema formado por dois versos:  

 
ALEGRIA NO MAR 

 

de tanta alegria... 

marejou  

(Variações do mar, 2012, p.13) 
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Esse poema, cujo título em letras maiúsculas chama a atenção do leitor ao 

dialogar com os versos em minúsculas, influência que o poeta tem de outros 

escritores como, Mário Cesariny, Roberto Piva, Andre Breton e outros, configura 

uma paisagem profunda e de afeto para com o mar. O poema personifica o mar ao 

caracterizá-lo com “de tanta alegria... marejou”. Esse marejar, entretanto, não é de 

choro, cair lágrimas, mas de encher-se, cobrir-se a todo tempo da maré que vai e 

vem. Este fenômeno, para o mar, que parece comum ao ser humano, é fundamental 

para sua existência, necessário todos os dias. A paisagem configurada no poema 

diz respeito ao vai e vem da maré (as ondas) que enche o mar, cobre a sua margem 

e o torna alegre em poder proporcionar beleza a quem o olha e o percebe. Esse 

olhar sugere uma apropriação do campo visual, do lugar e dos espaços 

apreendidos, determinando paisagens.  

  Em outro poema, de apenas um verso, o poeta alude à intimidade entre título 

e verso e supostamente de pessoas, que vivem nas vizinhanças do mar. Vejamos o 

poema de Josoaldo (2010, p. 14): 

 

A INTIMIDADE DO MAR  

 

Salitre nos ossos.  

 

 

No título, já se nota a personificação do mar por meio do substantivo feminino 

intimidade. A relação entre intimidade e mar é revelada em um diálogo do poeta 

Josoaldo com Zema Ribeiro (2012). O poeta afirma que, ao escrever sobre o mar, 

pensou em algo que representasse „intimidade‟, como algo que fosse de maneira 

sinuosa perpassando personagens, cidades e acontecimentos diversos. O poeta 

disse, ainda, que ao escrever o verso “Salitre nos ossos”, sendo de São Luís, 
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pensou que o salitre é o DNA de todos que ali vivem. O que podemos inferir é que a 

intimidade está relacionada com a familiaridade que o poeta tem com o mar de São 

Luís, o aconchego e a tranquilidade que ele transmite. Sendo o mar familiar ao povo 

daquela cidade, o salitre são os ossos, são as pessoas, é o mar. O mar, o salitre, 

fazem parte do ser, do corpo de cada morador habitante do lugar. 

Na perspectiva, ainda, da paisagem sobre o mar, o poema “PONTÃO, 

FAROL”, do livro Variações do mar (RÊGO, 2012, p. 27), apresenta uma paisagem 

do dia a dia dos que vivem e dos frequentam a praia: 

 

Apalpa o corpo 

– crosta – 

Lambe a praia 

e fala da cor 

do barco 

que percorre 

o píer 

Viagem sem 

pulso 

arrastada 

por um ruído 

de mar 

 

Essa imagem, paisagem da praia com o movimento das ondas, além de 

confirmar o que o editor da 7Letras relata no livro Variações do mar, nos recorda 

Paulo Vasconcelos (2016, p. 76) que diz: “Há inquietações e emoções no seu 

desenhar enxuto do poema, feito visceralmente”. Lembramos que Josoaldo vive em 

uma cidade litorânea e essa imagem o faz, talvez, desenhar tão bem, através das 

palavras, essa paisagem da praia. 
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Outro poema que também configura a paisagem da praia e do mar, carrega 

no título imagens variadas do mar: 

 

PEQUENAS VARIAÇÕES DO MAR 

 

1 

na praia desnuda 

aquela menina lembra 

que foi criança 

e corria atrás do mar 

 

2. 

era só a medida da sandália 

a calça 40 e as mãos  

enfiadas na memória da tempestade na boca 

 

3 

acreditava no mar como permanência 

variações, repetições e sede 

  

Tanto o poema “PONTÃO, FAROL”, (REGO, 2012, p. 27), quanto 

PEQUENAS VARIAÇÕES DO MAR (RÊGO, 2012, 90), além de apresentar uma 

imagem da praia em forma de paisagem, também nos leva a enxergar outra 

paisagem, a corporal que está à disposição no espaço. O corpo que é apalpado, que 

“lambe a praia”, uma “viagem sem pulso” e que é “arrastada” por um som que vem 
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do mar. E a menina lembrava que, quando criança, podia sair correndo atrás do mar. 

Não imaginava que o mar poderia proporcionar algo ruim ao corpo.  

 O poema “NITERÓI” (RÊGO, 2010, p. 39) apresenta uma paisagem que fala 

do lugar por onde pessoas passam diariamente, um lugar de passagem. 

Visualmente, o poema faz enxergar o movimento das barcas, o vai e vem das 

pessoas naquele lugar e suas ações, apresentando ao leitor uma paisagem do 

espaço. 

 

NITERÓI 

 

            a travessia 

mora na borda de uma balsa 

quando a tarde colhe 

o azul o amarelo o nada 

perto do centro do rio 

       menino 

          querosene 

                   deus no encalço 

 

Os poemas nos lembram o que Michel Collot (2012, p. 191) disse a respeito 

da paisagem: 

A paisagem pode, portanto, ser o lugar de uma transformação e de 
uma invenção, e não um conservatório. Ela também não se identifica 
mais com território. O horizonte não é uma fronteira: dá seus 
contornos familiares à paisagem, mas abre também a um alhures 
invisível, que convida à viagem e à exploração. 

 

Josoaldo (2010, p. 31) no poema “CONSOLAÇÃO” apresenta ao leitor um 

lugar específico e também de passagem. O título do poema faz alusão à cidade de 

São Paulo. É sabido que nela há uma rua, uma estação de metrô e um bairro com 

esse nome. Na época em que o poeta esteve nessa cidade criou um ponto de vista 
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específico desse lugar e, assim, por meio das palavras, desenhou sua experiência 

enquanto transitava por aquele lugar. A figura de uma mulher é sugerida à situações 

que o poema registra: 

  

CONSOLAÇÃO 

 
Escuto. E debaixo do abrigo 

árvores disfarçam o cavalo. 

Barulhos. Volto a imaginar 

o lentíssimo brilho de tua beleza. 

Biótipo de deusa de estação de metrô. 

Tampouco esquecerei dos pés 

pisando noites anfíbias. 

 

 Outro poema que registra a cidade apresentando-nos uma paisagem 

carregada da experiência é o poema “CIDADE” (RÊGO, 2012, P. 20). Nele 

conseguimos observar que o poeta Josoaldo traçando a linha do mapa de uma 

cidade: 

 

CIDADE 
 
 
vamos deixar pra depois 
 
até que a pele seque 
 
e os pulsos descansem 
 
de tanto andar 
 
uma a uma a margens 
 
sedam durante o caminho 
 
até que vá embora 
 
a criatura das ruas que veio 
 
sem máscara que a identifique 
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 A paisagem de qualquer cidade, uma metrópole, a deixar ver a modernidade 

que expõe a criatura sem identidade. 

Josoaldo Lima Rêgo (2012, p. 39) delineia também, no poema “CIDADE, 

DIVISOR DE ÀGUAS”, uma paisagem que engloba rio e cidade. Nele o poeta 

lembra o rio que corta a cidade de Londres, o Tâmisa. Em décadas passadas o rio 

sofreu poluição e abrigava barcos e “casas noturnas”. Hoje não há lembrança desse 

tempo obscuro, pois o progresso correu pela cidade e o problema do rio foi 

solucionado, limpo e preservado é uma das atrações turísticas da Inglaterra e 

“dorme na linha de espaço entre carros e rodas gigantes”. A cidade se desenvolveu 

e “agora bebe a vida esquartejada de outros negócios”. Vejamos o poema: 

 

CIDADE, DIVISOR DE ÁGUAS 

 

Sem tempo, sem vontade 

o  Tâmisa não é mais o mesmo 

Limpo e burocrático 

dorme na linha de espaço 

entre carros e rodas gigantes 

Nega o passado de escárnio 

e carvão 

Ex-traço desenhado 

para abrigo de barcos e de puteiros 

Duração da cidade 

que agora 

bebe a vida 

esquartejada 

de outros negócios 
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A forma como o poeta desenha o mapa de um lugar, pelas palavras, aguça no 

leitor a vontade de adentrar nos poemas de Josoaldo para desvendar a configuração 

de paisagem expressa em cada verso. 

Josoaldo desenha essas paisagens para manifestar sua preocupação com o 

espaço e com o que acontece no mundo. Assim, quer despertar no leitor uma forma 

diferente de olhar, de perceber as coisas que acontecem ao redor de cada um. 

Visualizar a forma como a Terra está sendo tratada e tentar transformar numa 

experiência nova. 

 

3.2 – Paisagens possíveis: as variações do corpo 

 

Além do mar e da cidade, outros espaços configuram a paisagem na poesia 

de Josoaldo Lima Rêgo. O corpo é mais um exemplo que se tem e está, conforme 

Michel Collot, à disposição do espaço, e entendemos também que o espaço está à 

disposição do corpo, porque a questão do corpo é cultural e está na mente. O corpo 

fala por si, muito mais do que o sujeito que o carrega. Nós o encontramos em todo e 

qualquer lugar. 

No poema “AS MÃOS” (RÊGO, 2010, p. 55) a configuração da paisagem 

corporal, pelo título e no último verso, revela uma mensagem do trabalho diário, a 

convivência com outras pessoas, os corpos estão dispostos no espaço, confiantes, 

apesar dos entraves que surgem na vida. Sempre haverá um recomeço. As mãos 

operam os trabalhos e para fazer diferente talvez tenha de invertê-las para que haja 

a mudança. Eis o poema:   
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AS MÃOS 

 

Você disse        sossego 

Eu improvisei uma calma 

Sempre carrego o ruminar do fim 

de quase tudo 

nos olhos impensáveis 

Tenho planos, compro pão às sete da manhã 

Deixo o sol aparecer e viajo 

Guardo o papel em que você escreveu 

que a vida é uma só 

e que perder as mãos é só o princípio 

 

Também o poema “ECOLOGIA ÍNTIMA (2010, p. 51) nos apresenta um 

desnudamento. Tudo à mostra, a planta revela seu corpo, suas intimidades como a 

fazer o outro tomar consciência da Ecologia. Claudio Willer (2010, p. 10) disse que o 

poema é “uma anatomia pessoal, na qual opera a fusão entre corpo e mundo [...] 

para haver um novo mundo, é preciso antes que haja uma nova consciência, através 

de uma nova linguagem dita por um novo corpo”: 

 

ECOLOGIA ÍNTIMA 

 

Planta tua cara verde musgo 

Enfia o corpo num buraco 

Deixa nascer galhos pousar pássaros 

Os braços como duas grandes folhas 

As pernas bebendo água 

Cabeça solta olhos fixos 

Cu para não caber palavras 

Planta tuas raízes rasas no calcário 
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No poema “CABEÇA DE OBJETIVA” (RÊGO, 2014, p. 69), há um traçado 

imaginário que chama o leitor para olhar dentro de si e refletir sobre a razão que se 

diz ter das coisas. O poeta, silenciosamente, expressa a revolta, um grito silencioso 

sobre o sistema que expõe cada corpo que está tentando sobreviver. A inversão de 

valores é percebida no poema ao dizer que: 

 

a razão é presa fácil entre mãos 

o encouraçado está no meio do mundo 

outra inscrição fora da inscrição gráfica 

24 tiros por segundo 

o público cativo 

os fotogramas certos sorriem 

 

Josoaldo produz um poema pequeno e simples em “QUALQUER” (RÊGO 

2016, p. 108). Nesse poema observa-se que um corpo foi rejeitado e então se 

escondeu. Isso acontece nesse mundo de pouca alteridade, muitos são deixadas de 

lado, esquecidos, rejeitados, tornam-se invisíveis. O indivíduo se torna um 

“qualquer” e, por isso, “o corpo não estava lá”.  

 

QUALQUER 

 

 

O corpo não estava lá 

Era refúgio, refugo 

 

Esses poemas fazem lembrar o que Michel Collot (2012) disse a respeito da 

paisagem que é definida pelo olhar, o alcance que o olhar tem para definir a 

paisagem como um novo espaço. O olhar sugere também o espaço à disposição do 

corpo, o olhar tem o poder de ver e dar significados ao que consegue abarcar. 
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Josoaldo Lima Rêgo nos apresenta bem, seja de forma silenciosa, invertida e 

criativa, como as linhas imaginárias de um mapa, o diálogo entre Geografia e 

Literatura. O espaço é a chave que articula a todo tempo esse diálogo. O espaço 

abre, através do olhar, percepções de paisagens inimagináveis, que foram reveladas 

pelas palavras descritas nos poemas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O primeiro contato que tivemos com a poesia de Josoaldo Lima Rêgo foi na 

jornada de poesia, organizado pelo grupo de poética, no ano de 2015, na PUC-SP. 

Um jovem poeta, que em sua apresentação, simples e marcante, lembrava-me outro 

poeta, nosso saudoso Ariano Suassuna. De forma calma e envolvente, Josoaldo 

falou um pouco de seu trabalho dando exemplos de situações vividas por ele e por 

pessoas de classes menos favorecidas da região nordeste, em especial do Estado 

do Maranhão. Deixou claro que, enquanto poeta e também geógrafo, procura fazer 

um diálogo entre literatura e geografia, alinhando a esse diálogo a poesia e a 

paisagem. 

 Ao ler seus poemas, percebemos que os títulos dos livros nos levam a pensar 

na construção linear que o poeta fez: paisagens possíveis que nos apresentam uma 

matriz de onde vai saindo os outros poemas – o mar, com suas variações, a 

imagem, através da máquina e que tem a ver com a paisagem e o corpo. Depois 

aparece um motim que vem despertar para a exposição do corpo através da 

carcaça. 

 Com esse pensamento abrimos para afirmar que o poeta Josoaldo Lima Rêgo 

oferece sim, ao seu leitor, um diálogo entre geografia e literatura. Ele transmite, 

através das palavras, ideias de paisagem que vão sendo traçadas por linhas, muitas 

vezes imaginárias, desenhando, construindo uma cartografia, tal como disse o 

jornalista Paulo Vasconcelos (2016, p.76): “O maranhense Josoaldo Lima Rêgo 

desenha o mapa da terra com o esquadro das palavras”. 

 Observamos também que o poeta, ao comunicar o corpo como um espaço, 

com a preocupação de como ele está sendo visto e tratado, com a preocupação com 
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o mar, a cidade, os rios, etc., revela a sua geopoética, pois seu pensamento não 

está separado de sua vida. Tanto que sua forma de pensar e ver o mundo estão 

relacionadas com às questões político-sociais, biológica, poética e ecológica. E, sem 

esquecer que sua geopoética está diretamente relacionada com a geografia. 

 Sua paisagem é configurada em relação ao mar, ao rio, à cidade, viagens, ao 

corporal, ao político-social, caracterizando, assim, a paisagem como algo elaborada 

e libertária. Como disse Anne Cauquelin (2007, p. 13): “a paisagem, [...], não é de 

“natureza”, mas ao menos... é mais verdadeira que o fantasma oferecido pela 

máquina!” Isso nos dá a entender o quão é importante Josoaldo Lima Rêgo 

discorrer, em sua poesia, a cerca de configurações de paisagens.  

A percepção que o poeta tem da realidade do mundo e das coisas que 

acontecem nele faz com que expresse sua preocupação, atenção e cuidado com o 

mundo para que não se perca a sua valoração. O poeta, assim, transmite a ideia de 

que “a paisagem é um conjunto de valores ordenados por uma visão”, conforme 

disse Anne Cauquelin (2007, p. 16).  

Essa percepção e forma de expressão de paisagem, em sua poesia, podem 

ser entendidas também pelas influências que Josoaldo tem de outros escritores. 

Destacamos os surrealistas, como Andre Breton, considerado um dos fundadores do 

surrealismo na Literatura. A bandeira de luta dos surrealistas era defender uma ótica 

particular para interpretar o mundo da Natureza e das ações humanas e esta ótica 

explicava a função da poesia e da arte, de uma forma totalmente liberta do 

predomínio da razão. Dessa forma Josoaldo, em seus poemas, elabora imagens, 

como forma de paisagem, para revelar as ações humanas e como o homem está 

lidando com os outros e com a terra. Corrobora com a ideia Michel Collot (2013, p. 

198) que diz: “a paisagem oferece um espaço onde é possível se reencontrar”. 
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O poeta Josoaldo nos oferece caminhos para olharmos de forma diferenciada 

a construção de sua poesia que está configurada por paisagens que são possíveis 

de ser entendidas em suas deambulações e variações que só o olhar consegue 

abarcar. Por tudo isso é que dizemos que a poética de Josoaldo Lima Rêgo é de 

uma importância fundamental para nossa literatura. Sua geograficidade apresenta 

uma dimensão corporal que está à disposição do espaço, da política e do social, 

para a poesia e para a terra.  
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ANEXOS 

 

 

Josoaldo Lima Rêgo. Foto envida pelo próprio poeta em 13 de maio de 2017 

 

 

CIDADE 

 

O agrimensor desenha 

frouxa pedra sem prumo 

Revisa o corpo 

em busca de pele 

que diga algo 

Tudo mais é 

escória – diz 

sem temor 

Outras dirão 

“o mais é nada” 

 

 

 



82 

 

RUA 

 

A enorme curva 

atrás  da usina de sonhos 

projeta nos ombros 

uma torre de luz 

Falta sangue 

E um rio cirúrgico 

No monumento ao ódio 

– a rua 

(a rainha dos homens) 

A carne do lagarto 

na curva fechada 

 

 

ECOLOGIA ÍNTIMA 

 

A semente germina 

na contramão. 

Sem grama, areia 

ou água, vítima. 

Cresce no solo seco, 

na calçada do edifício, 

no fundo da casa, 

à toa, perpétua 

casca quebradiça. 

Dentro. 

Um batuque 

ancestral, uma 

explosão de sons 

e nadas  
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AÇÚCAR 

 

livrei-me do perigo  

nasci no maranhão na era das migrações  

e escapei impune dos canaviais de são paulo 

 

escapei do corte da cana mais dura 

                    (de potência da sacarose da cana 

tratada em laboratório)  

por descuido não peguei o trem fantasma 

                    na belém-brasília 

não enfiaram-me num albergue de beira de Estrada 

pago pelo gato da fazenda  

envelheci sem conhecer aquela prostituta 

paranaense 

                    fodida por dez reais 

                    pagos pelo gato da fazenda 

agora deixo escorrer como memória 

do que poderia ter sido  

a cachaça em copo sujo  

na dívida antes do trabalho 

 o trabalho manual nos canaviais 

donde escapei como quem escapa 

             do perigo 

sem explicação 

 

 

MAR 

 

A densidade da floresta 

desaparece no mar 
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É o que pode desidratar sonhos 

A salvação por distâncias 

 

 

UN FUSIL DE CAVALERIE 

  

    Terra edênica, pessoa adâmica –  

                               tolice é o preço que você terá que pagar 

                               por esta inútil sabedoria. 

                                                                     ROBERT CREELEY 

 

a qualquer assassino 

ou professor universitário 

un fusil de cavalerie 

serve para quê? 

 

talvez diga do acaso objetivo 

nas pernas tortas de breton 

– que leu sobre o lugar geométrico 

das coincidências em Hegel – 

talvez apenas balbucie 

as glórias do jardim eletrônico 

dentro do cano technicolor 

 

un fusil de cavalerie 

– da mesma forma que o oxigênio – 

é útil em demasia 

para os interesses cívicos 

de qualquer assassino 

ou professor universitário 
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ALGUMA FOME 

 

a primeira vez ecoa 

dentro da umidade 

o humor frágil 

 

o que se foi 

com as ideias 

 

a primeira vez ecoa 

no sabor da argila 

na parede da casa 

 

o que se foi 

com a fome 

 

 

FRATURAS 

 

 

1. 

a fratura é 

tempo e maresia 

 

voz turva 

fora do corpo 

 

linguagem de matilha 

dos não-nascidos 

 

2. 

 

fora do mapa-múndi 
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[confeccionando por um artífice 

fantasma] não há espaço 

e a data é cega:1457 – ângulos 

projeções sonhos –  

a medida do mundo  

na barriga da baleia-mãe 

 

3. 

 

[descrição da ilha] 

 

qualquer coisa aberta nos outeiros 

 

 

 

 

Josoaldo Lima Rêgo. Foto envida pelo próprio poeta em 13 de maio de 2017 
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TAURUS 
 

abre na hora exata 

a máquina de multiplicar fotografias 

 

o olho difuso 

 

sempre arás de um mefisto 

que salve 

e seja incapaz de fazer contas 

 

 

FEBRE DO RATO 

 

a verdade é que o preço é caro 

ali na esquina 

alguém arranca a última certeza 

plantada 

no canteiro do prédio 

 

 

A DOCE VIDA 

 

O que está dito 

Não é mais que o barulho do mar 

 

Não ouvimos 

 

 

CINEMATÓGRAFO 

 

Paisagens não são sempre assim, cerradas ou uniformes. 

São disfarces, olhos em transversal contra tudo. Teatro 

do tempo perdido. Terra nunca prometida. 


