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Resumo: Partindo da análise que foca a importância do espaço na narrativa, tomando os
estudos feitos pelo teórico Borges Filho no livro intitulado Introdução à topoanálise,
pretende-se demonstrar a importância do “Cenário” no livro de Meireles que retrata um
momento da história brasileira conhecida como Inconfidência Mineira. Tais poemas
retratam a topografia de Minas Gerais especialmente da região da atual Ouro Preto, bem
como descrevem o “clima” de frustração e revolta vivido na região durante o período
aurífero no Brasil colonial. O foco desse trabalho é apresentar a relação entre os
elementos naturais e os elementos psicoemocionais para compreendermos todas as
sensações que o eu-lírico busca apresentar em seus poemas.

Justificativa: Buscando apresentar a influência das características espaciais dentro da
interpretação literária, nesse trabalho trataremos da análise dos poemas intitulados
“Cenário”, na obra Romanceiro da inconfidência. No que diz respeito à análise de espaços
na poesia, podemos notar um certa dificuldade na interpretação por ser um texto farto de
subjetividade, na qual a disposição de cada verso também influencia na construção de
sentidos e significados. Isso tudo justifica o esforço da pesquisa, interpretação e análise
de obras com essa forma literária.

Objetivo: Analisar mediante as teorias da Topoanálise os espaços presentes em alguns
poemas do Romanceiro da Inconfidência.
Estágio de desenvolvimento em que se encontra: Foi efetuada a leitura da obra e das
bibliografias de base para o desenvolvimento da pesquisa. Atualmente o texto encontra-se
nos primeiros estágios de produção, organizando as interpretações e desenvolvimento do
projeto.
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