
Geografia e geometricidade na obra poética de José Inácio Vieira de Melo 

Eloíse Gomes Santiago – estudante de 3º TI

O  presente  artigo  visa  a  refletir  sobre  as  espacialidades  verificáveis  no  poema
“Vingança”, do escritor alagoano radicado na Bahia, José Inácio Vieira de Melo. A partir da
compreensão da ideia de espaço como continente de objetos materiais e imateriais, busca-se
analisar a manifestação dos espaços interiores e exteriores que ocorrem no referido poema.
Nesse  sentido,  além  dos  lugares  evidentemente  materializados  no  texto,  observa-se  a
recorrência espacial remontada pelas reminiscências memorialísticas angustiantes do eu-lírico
entrecortadas aos espaços exteriores, ressaltando, deste modo, um processo de intensificação
do vazio, do abandono, do medo e, de certo modo, do rancor, do ódio e da necessidade de
vingança a partir das respectivas reverberações vivenciais do próprio eu-poético.

Espaços e memórias na narrativa de Lílian Almeida

Maria Aparecida Brandão Farias – estudante de 2º TI

O objetivo do estudo é entender como, na configuração do conto  Avó, da escritora
baiana  Lílian  Almeida  (Oxe:  Portal  literatura  baiana  contemporânea,  2016)  a  instância
narrativa  perpassa o espaço da memória.  Por sua vez,  o espaço memorialístico  consorcia
reminiscências  que  remontam  a  lembranças  de  ancestrais.  Nesse  sentido,  as  recordações
relacionam fatos do passado, com destaque para a posição social da mulher, com elementos
da atualidade. Na análise do macroespaço que é físico, através da lembrança da personagem,
surge outro espaço: o social. Para empreender a análise, o artigo toma o conceito de espaço
social da geografia e relaciona-o com os estudos do espaço literário, propondo-se a destacar
também – por intermédio do conceito de identidade, advindo dos estudos culturais –, o modo
como a personagem principal se observa diante do processo de evolução do papel da mulher
na sociedade.

Espaços em perspectiva no cordel de Salete Maria da Silva

Ana Célia Sousa de Oliveira – estudante de 3º TI

O trabalho analisa a representação de espaços sociais fundamentados pela cordelista
Salete Maria da Silva, no texto Lugar de Mulher (Vento Leste, 2009). Por intermédio desta
construção literária, a autora referencia lugares que sugerem acomodar e sustentar discursos
segregacionistas,  tangenciais  às  relações  de gênero.  Ao relacionar  “mulher”  enquanto ser
retratado não apenas biologicamente, mas construído socialmente, e “lugar”, como termo de
significado plurívoco, que pode alcançar diversas esferas, o cordel revela uma multiplicidade
de espaços  – compreendidos  como públicos,  privados  e  transitórios  – cujas  delimitações
culturais legitimam discursos de subalternização do gênero feminino. Portanto, ao sugerir,



por meio do discurso artístico, que o “lugar de mulher é em todo lugar”, a autora o faz como
estratégia  pedagógica  para  que  o  leitor  repense  como  relações  sociais  acontecem  nos
referidos espaços, oportunizando-lhe entender como se constroem esses topus e até onde tal
conjuntura  pode  atuar  na  sociedade,  potencializando  estruturas  sexistas,  patriarcais  e
androcêntricas.

Espaços em transe: fluxos e identidades na obra de Ederval Fernandes

João Victor de Jesus Santos – estudante de 2º TI

O  presente  estudo  objetiva  analisar  o  espaço  da  memória  construída  pelo  fluxo
migratório na perspectiva das relações transatlânticas Portugal-Brasil-Portugal presentes nos
poemas “Três tristes tópicos” e “Saudade da Bahia”, que integram a obra Novas ofertas de
emprego  para  Ederval  Fernandes  (Boto-cor-rosa/paraLeLo13S,  2018),  do poeta  baiano
Ederval Fernandes. A partir desse enquadramento, é passível a análise das trocas culturais
abordadas pelo eu-poético nas conjunturas de colônia-metrópole e colonizador-colonizado,
num  espaço-tempo  do  passado;  bem  como  as  inter-relações  entre  ambos  os  países  na
contemporaneidade.  Tais  cenários  se  constituem  fundamentados  em  ótica  melancólica  e
trágica, baseados em sentimentos de não-pertença e saudosismo transcritos simbolicamente
nos  poemas  a  partir  de  ironias  e  intertextualidades.  Nesse  sentido,  essas  imagens  são
construídas  diante  de  referências  tanto  brasileiras  como  ibéricas,  trazendo  elementos
identitários edificados, – ao longo dos séculos – nesses processos transatlânticos.

Ao pó voltarás: espaços literários na poética de Sandro Penelú

Evelyn Letícia de Pinho Santos – estudante de 3º TI

O presente  artigo  objetiva  analisar  como  o  espaço  do  Cosmos  é  representado  na
literatura. Para tanto, entende o espaço cósmico como o conjunto de tudo o que existe, desde
a relação macrocosmo até o microcosmo. Então, a partir das teorias do astrofísico Carl Sagan,
analisa o poema Escalada, da coletânea Passos (publicação independente, 2002), do escritor
baiano Sandro Penelú. Verifica-se, assim, os espaços perpassados pelo eu lírico, apresentados
por  figuras,  cujas  representações  são  elementos  microscópicos  que  percorrem  trajetórias
espaciais de um macroespaço, no caso o espaço interplanetário do sistema solar, para outros,
o  do  próprio  planeta  Terra.  Em função disso,  o  estudo baseia-se  no  conceito  de  espaço
literário,  proposto por Ozíris Borges Filho (2015) para entender as inter-relações entre os
macroespaços distintos, que se interligam pelo deslocamento de micropartículas, constitutivas
da vida na Terra.



Cruvianas: criador e criatura no profundo espaço do sertão

Ívine Silva Brito – estudante de 2º ELETRO 

Neste  artigo,  estuda-se  o  espaço  realista  e  o  espaço  imaginoso  a  partir  da  obra
Cruvianas: prosa d’encantar carneiros (Quarteto, 2015), de Igor Rossoni. Para tanto, foca a
definição de estudos do espaço literário proposto por Borges Filho (2015), para analisar a
Oração primeira – Poesia é alminha feminina de Deus que, como sinédoque do livro, aponta
o espaço realista  criado a partir  de rememorações  do espaço físico do sertão;  do mesmo
modo,  relaciona  o  espaço  imaginoso  com  a  esfera  da  criação  poética.  Nesta  instância,
fundem-se como espaço criativo o “sertão profundo”, do compositor baiano Elomar Figueira
Melo  com o  do  autor  em tela,  que  se  realiza  na  linguagem  poética  por  intermédio  das
rememorações do passado em que conviveu com o próprio compositor. Nestes termos, toma-
se o conceito de “sertão profundo” como uma espécie de universo paralelo, onde, em uma
realidade espaço-temporal específica, persistem valores éticos e morais ancestrais.

O espaço da roda e a roda no espaço do samba na Bahia

Gutiery Silva da Anunciação – estudante e 3º ELETRO

O presente artigo estuda a representação do espaço físico e metafísico da roda de
samba nas composições Tire essa mulher da roda e Roda baiana, dos compositores baianos
Roberto Mendes e Roque Ferreira.  Ao analisar as composições, destaca o espaço da casa
como lócus representativo da sociedade matriarcal africana, onde a mulher abre as portas do
espaço físico para receber  a  festa  e as  portas do espaço espiritual  para o diálogo com a
ancestralidade. Nestes termos, o presente artigo entende a roda como espacialidade primeva
que  simboliza  a  criação  e  o  contínuo  retorno  às  mais  variadas  formas  da  existência,
destacando como, no contexto nacional, associa-se, como sinédoque, ao Estado da Bahia.

Cenografia urbana e corpo na poética do escritor Sandro Ornellas

Lidiane Sacramento de Souza – egressa IFBA – Escola de Teatro – UFBA 

O presente trabalho tem como principal  objetivo  discutir  a  composição  do espaço
cenográfico que se apresenta em textos líricos, a partir da compreensão dos elementos que
compõem o espaço urbano. Para tanto,  toma-se como pressuposto a relação que o corpo-
sujeito, enquanto objeto artístico, estabelece com a realidade cênica. Por conseguinte, o foco



de análise se concentra no poema “Rua Oswaldo Cruz”, extraído da obra Trabalhos do corpo
e outros poemas físicos (Letra Capital,  2007), do escritor Sandro Ornellas, o qual, após a
leitura das obras do autor, foi selecionado por apresentar uma inscrição cenográfica cotidiana,
imposta arquitetonicamente na sociedade permitindo, de forma implícita, a vulnerabilidade
desses corpos atuantes.

Concepção do espaço na narrativa memorialística em exercício para a clarineta, de Igor
Rossoni

Camila dos Santos de Apolônio – egressa IFBA – Instituto de Letras – UFBA 

O presente trabalho coteja o romance Exercício para clarineta, de Igor Rossoni (Vento
Leste,  2010),  com  vista  a  investigar  o  “espaço  realista”  afetivamente  rememorado  pelo
narrador-personagem. Os espaços externados na narrativa são ficcionais e as lembranças de
vivência  entre  os  personagens  reverberam  na  ambientação  do  romance.  Trata-se  da
ficcionalização da própria experiência, vez que Rossoni elabora o texto tendo como matéria
fabular suas recordações afetivas do convívio, durante a infância, com o avô. O romance se
passa no tempo das sensações memoriais e as mudanças psíquicas do narrador condicionam a
apresentação dos fatos no enredo. Evidencia-se que a memória influencia não somente nos
espaços intra-narrativos como também na própria estrutura que compõem o romance.


