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RESUMO: A linha de pesquisa do presente projeto visa entender como é 

construída a espacialização dentro de uma obra literária, neste caso o romance 

Casa de Pensão de Aluízio Azevedo. Utilizando como base teórica o livro 

Espaço e Literatura: Introdução à Topoanálise (BORGES FILHO), buscaremos 

compreender como a espacialização se estabelece no texto literário e quais os 

efeitos de sentido criados pela utilização de cada um dos elementos utilizados 

para essa construção. Através da divisão da obra em dois espaços principais 

onde o protagonista realiza as suas ações, estudaremos cada um nos seus 

detalhes, para melhor conhecimento da obra. O estudo da espacialização é 

uma ferramenta importante para o conhecimento das relações, atitudes, 

pensamentos, desejos humanos daí o nosso interesse por este aspecto. 

 

JUSTIFICATIVA: Dentre as pesquisas na área da Literatura, a questão do 

espaço ainda é pouco trabalhada. Existem muitos estudos sobre alguns 

autores, que algumas vezes se tornam repetitivos, não é o caso da obra Casa 

de Pensão, que ainda não foi muito explorada até o presente momento. 

 

OBJETIVO: O objetivo principal deste trabalho é interpretar a espacialização 

no romance Casa de Pensão através da metodologia chamada Topoanálise. 

Assim, buscaremos compreender quais os efeitos de sentido provocados pela 

utilização de determinados elementos constitutivos do espaço no referido 

romance. 

 



ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO EM QUE SE ENCONTRA: A bibliografia 

básica já foi lida. Já foi feita a leitura da obra literária em questão para 

levantamento dos principais espaços que encontramos no texto. Após essa 

leitura e levantamento, passaremos para a análise de cada um dos espaços 

encontrados e posterior produção do artigo. 
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