
do mundo literário com a ge-
ografia, Janaina concorda

com a ideia de
que esta é uma
forma de tornar a
geografia – en-
quanto ciência –
mais próxima da
vida das pessoas.
‘‘As duas áreas se
referem à nossa
relação com o
mundo, embora
usem caminhos e
linguagens difer-
entes. Aproximá-
las é uma forma
de tornar o con-
hecimento ge-
ográfico mais
palpável para as
pessoas, e a liter-
atura mais ge-
ográfica’’, avalia.

E depois de se
debruçar intensamente sobre
a obra do poeta-diplomata,
que nunca deixou de home-
nagear a sua terra natal,
Janaina confessa que, ‘‘ape-
sar de não ter nada de espe-
cial com João Cabral antes
do trabalho’’, à medida que
se envolveu com sua poesia
criou uma forte identificação
com ele. ‘‘Sua eterna dor de
cabeça, seu mau humor e
sua aversão a tudo que é flo-
riado e meloso me fizeram
gostar de poesia e ter nele
um autor querido para mim’’,
diz. E acrescenta: ‘‘Sua ge-
ografia poética não é par-
nasiana, mas é telúrica, e is-
so é que é bonito e fasci-
nante neste poeta-geógrafo
rabugento’’.

Ana Paula Nascimento
Reportagem Local

Conhecido como poeta-
engenheiro ou poeta
do concreto, devido à

sua forma metódica de com-
posição, que se dava opera-
da pela memória, moldada a
partir de sua racionalidade e
objetividade, João Cabral de
Melo Neto tem o seu trabalho
poético analisado dentro da
perspectiva dos estudos de
geografia humanista e
literária. Resultado de sua
dissertação de mestrado em
geografia pela Universidade
Estadual Paulista, em Rio
Claro (SP), em 2007, a geó-
grafa Janaina de Alencar Mo-
ta e Silva Marandola lança
‘‘Caminhos de Morte e de Vi-
da: o geográfico e o telúrico
no rio Severino de João
Cabral de Melo Neto’’ pela
Eduel.

Graduada pela Universi-
dade Estadual de Londrina
em 2004, Janaina conta que
desde o início da vida
acadêmica esteve envolvida
com a área de pesquisa. Em-
bora sempre interessada por
literatura, nunca havia imagi-
nado associá-la à geografia
até fazer a sua
monografia de
conclusão de cur-
so, quando den-
tro dos estudos
de geografia cul-
tural decidiu
pesquisar sobre
‘ ‘Marco lva ldo’ ’ ,
um livro de Ítalo
Calvino, consider-
ado por ela um
autor também
‘‘bastante ge-
ográfico’’.

Já no mestrado
pela Unesp, por
sugestão de sua
orientadora – Lívia
de Oliveira –, ela
tomou contato
com a obra do
poeta pernambu-
cano João Cabral de Melo
Neto, que é marcada pela
dureza e crueza das
palavras. ‘‘Até então, ele não
era um autor especial para
mim, embora quando eu fiz
teatro tenha gostado muito
de ‘Morte e Vida Severina’’’,
lembra. Com uma disser-
tação que não seguiu à risca
o padrão de trabalhos cientí-
ficos, partiu da própria banca
examinadora a sugestão
para que o trabalho fosse
publicado em formato de
livro. A ideia também teve o
apoio do marido da autora –
o geógrafo Eduardo Maran-
dola Jr. – que juntamente
com Janaina e a professora
Lúcia Helena Gratão, da
UEL, publicaram no ano pas-
sado, pela Eduel, um livro
sobre geografia e literatura,
área de estudos surgida na
década de 1970 e que vem
crescendo nos últimos dez
anos. A obra citada acima
chama-se ‘‘Geografia e Liter-
atura: ensaios sobre ge-
ograficidade, poética e imag-
inação’’.

Tendo optado não visitar
os lugares citados na obra
de João Cabral de Melo Neto
– que nunca escreveu sobre
os lugares em que vivia, mas
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** PPrrooggrraammaaççããoo ffoorrnneecciiddaa
ppeellaass eemmiissssoorraass ee ssuujjeeiittaa aa aalltteerr--
aaççõõeess..

Lua em Câncer. Sol em Leão. Sua comunicação e entu-
siasmo prazeroso, pode contaminar positivamente aos
demais. Um encontro entre amigos ou com a pessoa
que ama, gera felicidade. Os nativos de Peixes terão
mais sorte. Estes são os números de hoje: 2, 3, 6, 7, 8,
11, 13, 21 e 25. O anjo protetor de hoje é IEIALEL, que
tem o dom de curar muitas doenças, especialmente as

da vista. Faz abandonar os poderes naturais e buscar o
conhecimento científico daquilo que transcende. Leva
às evidências e à verdade. Promove a compreensão e a
harmonia entre marido e mulher. Faz gostar de Filosofia
e de compreender o mundo através dela. Faz conhecer
as ciências divinas e amar o ocultismo. O Gênio contrá-
rio provoca a cólera, a raiva e os maus costumes.

Yara Ramos

TV ABERTA

HORÓSCOPO

CCAARRNNEEIIRROO ((2211//33 aa 2200//44))
Desenvolva hoje os projetos

de suas atividades comerciais,
de viagem e de transporte com
esperança. Você terá lucros e
vantagens em tudo isso no futu-
ro. Mas é preciso lutar muito. Vê-
nus em Virgem confirma felicida-
de no amor.

LLEEÃÃOO ((2222//77 aa 2222//88))
O trabalho exige mais ação e

espírito atirado, confiante e corajo-
so. Não se entregue a devaneios,
mas encare a realidade das coi-
sas e lute com as armas que tem
em mãos, no momento. Uma coi-
sa boa atrai outras. Não exagere
em galanteios.

SSAAGGIITTÁÁRRIIOO ((2222//1111 aa 2211//1122))
Deixe de brincadeira e leve tu-

do mais a sério. Conserve seu cré-
dito e seu prestigio agindo de for-
ma pontual e correta com as pes-
soas e com as empresas, aos
quais está ligado. Converse mais
com a pessoa amada. Ouça suas
reivindicações.

CCAAPPRRIICCÓÓRRNNIIOO ((2222//1122 aa 2200//11))
Os caminhos estão abertos

para os grandes empreendimen-
tos. Você pode viajar, mudar de
casa ou de cidade e até de ativi-
dade. Um novo emprego pode
aparecer e quem sabe seja o ca-
minho mais certo para você. Pai-
xão e atração no amor.

AAQQUUÁÁRRIIOO ((2211//11 aa 1199//22))
O dia é de vivências interio-

res. Pense, analise, medite e pro-
cure ouvir a voz do bom senso, da
justiça e do equilíbrio. Essa voz
tem um nome: Deus. Busque nas
orações e conversa com Deus a
solução para tudo o que está pre-
cisando.

PPEEIIXXEESS ((2200//22 aa 2200//33))
Este dia é de conversa, de

diálogo e entendimento. Deixe
de reclamar e abra-se para con-
versas sinceras e otimistas, que
possam trazer um novo astral
em seu ambiente, com a famí-
lia, com os amigos e com a
pessoa amada.

EESSCCOORRPPIIÃÃOO ((2233//1100 aa 2211//1111))
O dia se apresenta com

grandes surpresas e com os be-
nefícios da inspiração e da pro-
teção divina. Suas orações es-
tão surtindo efeito rápido. Conti-
nue rezando e confiando. Idéias
de renovação no trabalho e tam-
bém no setor amoroso.

CCÂÂNNCCEERR ((2211//66 aa 2211//77))
Reuna-se às pessoas joviais e

otimistas e seja uma delas. Comu-
nique-se, diga o que pensa e o
que sente e esclareça todas as
dúvidas da convivência do dia a
dia. Pode comprar, vender, nego-
ciar e arriscar em jogos. O amor
está voltando.

GGÊÊMMEEOOSS ((2211//55 aa 2200//66))
Seja prudente e moderado,

ao lidar com idosos e pessoas
paradas no tempo. Seu jeito ex-
cessivamente franco e brincalhão
pode ferir melindres. Faça alguma
reforma ou modificação no am-
biente doméstico. Cuide do con-
forto de seu parceiro.

LLIIBBRRAA ((2233//99 aa 2222//1100))
Reuna suas forças e o que

tem em mãos, para direcionar a
sua vida, mesmo sozinho. Não
espere que outros venham a fazer
por você o que só você mesmo
pode fazer. Segure seu dinheiro,
pague suas contas e não faça ou-
tras. Amor evoluindo.

VVIIRRGGEEMM ((2233//88 aa 2222//99))
Você está em destaque e sua

presença será elogiada e cumpri-
mentada, por diversas razões.
Mas não leve muito a sério todos
os elogios e galanteios. Eles po-
dem ter uma segunda intenção.
Na área do amor, novidades. De-
dicação do outro.

TTOOUURROO ((2211//44 aa 2200//55))
A sorte é sua e você deve fa-

zer tudo para andar junto com ela.
Seja otimista, confiante e positivo.
Nada de pessimismo e falta de
confiança em si. Dessa sua atitu-
de dependem as coisas que pos-
sam acontecer hoje. No amor,
boas palavras ajudam.
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FILMES NA TV

WWeennddyy WWuu:: AA GGaarroottaa KKuunngg FFuu (15h50 na
Globo) Wendy Wu: Homecoming Warrior,
2006. Dir. John Laing, 104 min. Com Brenda
Song, Shin Koyamada e Susan Chuang.
EUA, 2006, cor, 104 min. Aventura – Wendy
Wu é uma adolescente bonita, popular e can-
didata a rainha do baile de outono. Mas sua

vida muda quando Shen, um monge chinês,
conta que ela é a reencarnação do guerreiro
Yin. Com isso, Wendy tem de aprender lições
de kung fu para derrotar uma das mais pode-
rosas forças do mal.

** PPrrooggrraammaaççããoo ffoorrnneecciiddaa ppeellaass eemmiissssoorraass
ee ssuujjeeiittaa aa aalltteerraaççõõeess..

Arquivo Folha

Um oollhhaarr ggeeooggrrááffiiccoo
sobre João Cabral

de Melo Neto
Livro de geógrafa formada pela UEL faz uma

prazerosa associação entre a geografia
e a literatura na obra do poeta

sempre sobre os que ele já
havia vivido e, por isso, uti-
lizava muitos elementos da
sua memória –, Janaina
destaca que essa decisão
baseou-se no objetivo de
‘‘preservar a força poética
das imagens construídas e
projetadas pelos versos’’.

‘‘A materialidade da exper-
iência direta, do visual, é
muito forte, então o risco de
ter ido fazer o caminho do
Capibaribe, do Sertão ao Re-
cife, seria ficar procurando
aquilo que o poema diz
naquela paisagem, literal-
izando demais tudo aquilo.
Ao contrário, ao abrir mão de
conhecer diretamente os lu-
gares, deixamos espaço
para a imaginação e as pos-
sibil idades das imagens
compostas pelo poeta. A ge-
ografia está no poema, eu
não preciso ver o lugar ‘real’
para que minha leitura seja
geográfica’’, salienta.

Ao fazer uma aproximação

‘‘Sua geografia poética
não é parnasiana, mas é
telúrica, e isso é que é

bonito e fascinante neste
poeta-geógrafo

rabugento’’, afirma a
autora sobre o poeta

Divulgação

SERVIÇO

■ CCaammiinnhhooss ddee MMoorrttee ee ddee
VViiddaa:: oo ggeeooggrrááffiiccoo ee oo
tteellúúrriiccoo nnoo rriioo SSeevveerriinnoo ddee
JJooããoo CCaabbrraall ddee MMeelloo NNeettoo,
de Janaina de Alencar Mota
e Silva Marandola
EEddiittoorraa – Eduel
PPrreeççoo – R$ 30
MMaaiiss iinnffoorrmmaaççõõeess – Livraria
da UEL (43 3371-4691)
e pelo e-mail
livraria-uel@uel.br
e pelo site uel.br/editora

Livro traz informações da
história de Melo Neto e

as influências da
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