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RESUMO 

Esta pesquisa analisa o espaço ficcional como fator de estruturação da obra Os que bebem como 

os cães (1975), do escritor piauiense Assis Brasil. Sabe-se que ao longo dos tempos os estudos 

sobre o espaço literário não tiveram o mesmo ímpeto e êxito que os estudos relacionados a 

outros elementos da narrativa, embora, nas últimas décadas, tem-se notado um crescente 

interesse por essa temática. Poucos trabalhos de pesquisa stricto sensu tiveram como corpus o 

referido romance e nenhum deles analisou tal obra considerando o escopo do espaço ficcional 

como primeiro plano de análise. Assim, esta pesquisa contribui no sentido de preencher a 

presente lacuna. A escolha do objeto levou em consideração o fato de que esse romance possui 

como pilares de sustentação da narrativa, a partir dos títulos cíclicos de cada um dos capítulos, 

espaços que estão continuamente imbricados com o enredo e as personagens, tais como cela e 

pátio. Diante disso, tem-se aqui uma pesquisa bibliográfica, de caráter analítico-qualitativa, 

aliada também ao perspectivismo, que apresenta como aporte teórico as ideias de Borges Filho 

(2007), Brandão (2013) e Lins (1976), sendo a topoanálise o método utilizado para 

sistematização deste trabalho. Assim, os resultados demonstram que o espaço é um dos pontos 

primordiais para o entendimento da obra literária e, portanto, não deve ser colocado em segundo 

plano como costumeiramente ocorre. Além disso, tais resultados apontam para a necessidade 

de se desenvolver mais pesquisas imersas na perspectiva do espaço literário. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço ficcional. Os que bebem como os cães. Assis Brasil. 

Topoanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Esta investigación analiza el espacio ficcional como factor estructurante de la obra Los que 

beben como perros (1975), del escritor Piauí Assis Brasil. Se sabe que, a lo largo del tiempo, 

los estudios sobre el espacio literario no han tenido el mismo ímpetu y éxito que los estudios 

relacionados con otros elementos de la narrativa, aunque, en las últimas décadas, ha habido un 

interés creciente por este tema. Pocos trabajos de investigación stricto sensu tuvieron como 

corpus la novela mencionada y ninguno de ellos analizó dicho trabajo considerando el alcance 

del espacio ficcional como primer plan de análisis. Por lo que esta investigación contribuye 

para llenar este vacío. La elección del objeto tuvo en cuenta que esta novela tiene como pilares 

de sustento de la narrativa, a partir de los títulos cíclicos de cada uno de los capítulos, espacios 

que se entrelazan continuamente con la trama y los personajes, como celda y patio. En vista de 

esto, tenemos aquí una investigación bibliográfica, de carácter analítico-cualitativo, que 

presenta las ideas de Borges Filho (2007), Brandão (2013) y Lins (1976) como soporte teórico, 

siendo el análisis superior el método utilizado para sistematizar este trabajo. Así, los resultados 

demuestran que el espacio es uno de los puntos primordiales para la comprensión de la obra 

literaria y, por tanto, no debe colocarse en un segundo plano como suele ocurrir. Además, estos 

resultados apuntan a la necesidad de desarrollar más investigaciones inmersas en la perspectiva 

del espacio literario. 

PALABRAS-CLAVE: Espacio ficticio. Los que beben como perros. Assis Brasil. Topanálisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos estudos literários muitas teorias foram surgindo para explicar os elementos 

da narrativa, no entanto, percebe-se que dentre esses elementos, com o passar do tempo, o 

espaço ficou em segundo plano, sendo que poucos escritores, até a década de 80, dedicaram-se 

a construir uma teoria específica para analisar o espaço ficcional. 

Contudo, não se pode olvidar que, mesmo havendo outrora poucos trabalhos dedicados 

exclusivamente a teorizar acerca do espaço literário, nota-se principalmente nas últimas quatro 

décadas um crescente interesse no que se refere às pesquisas sobre ele e um número maior de 

produções no tocante a essa temática. No Brasil, por exemplo, pesquisadores como Luis Alberto 

Brandão, Osman Lins e Ozíris Borges Filho produziram obras que colocam o espaço em uma 

posição de destaque, procurando não apenas relacioná-lo a análises de textos literários, mas 

também construindo teorias sobre essa temática. 

Dentre os escritores que buscam sistematizar as suas pesquisas no que se refere ao 

espaço literário, Borges Filho, ao longo dos seus estudos, desenvolveu o que ele decidiu 

denominar de topoanálise, termo já utilizado por Gaston Bachelard, embora o sentido adotado 

por aquele não seja o mesmo adotado por este, pois aquele afirma que a topoanálise consiste 

em um estudo pormenorizado do espaço na literatura; já este afirma que o termo em questão 

designa “um estudo sistemático dos locais de nossa vida íntima” (BACHELARD, 1988, p. 28). 

Ozíris Borges Filho é professor e escritor, graduado em Letras pela Universidade de 

Franca (1987), possui mestrado (1996) e doutorado (2000) pela Universidade Estadual Paulista 

– Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado pela Universidade de Brasília (2013). Além de outros 

temas, ele pesquisa espaço-tempo e literatura, como também cronotopo literário. 

 A topoanálise, na visão do mencionado escritor, ótica adotada neste trabalho, é um 

estudo sobre o espaço ficcional que tem como objetivo compreender com mais detalhes as 

questões que envolvem espaço e literatura. O estudo proposto por Borges Filho, mesmo 

centrado na área da literatura, utiliza-se também de ideias de outros campos do saber, tais como: 

a Geografia e a Arquitetura. 

Vale mencionar que o estudioso da topoanálise recebe o nome de topoanalista. Este irá 

se deparar com várias terminologias próprias ou que ganharam novas concepções/sentidos pelo 

escritor Borges Filho, como, por exemplo: espacialização, gradientes sensoriais, topofobia, 

topopatia, topônimos e percurso espacial. Tais terminologias são desenvolvidas ao longo deste 

trabalho com base na obra Espaço & Literatura: introdução à topoanálise (2007). 
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Esta pesquisa analisa alguns subtemas que envolvem o texto literário, tais como: as 

diferenças entre espaço, lugar e território; as definições de espaço; as funções do espaço; o 

espaço e o enredo; a topografia literária; os macroespaços e os microespaços; as diferenças 

entre cenário, natureza e ambiente, como também perspectivas espaciais, tais como: as 

coordenadas espaciais; a espacialização; os gradientes sensoriais; a topopatia, etc. 

      O objetivo principal deste estudo é analisar o espaço ficcional como elemento 

estruturador da obra Os que bebem como os cães, de Assis Brasil. Além dele, busca-se, com os 

objetivos específicos: a) Pesquisar de que maneira o espaço ficcional constrói a trajetória das 

personagens em Os que bebem como os cães, de Assis Brasil; b) Especificar como o narrador 

da referida obra explora o espaço ficcional; c) Caracterizar o tipo de ambientação presente nesse 

romance; d) Identificar as funções do espaço na obra em análise. 

Não se pode deixar de mencionar que esta pesquisa se apropria de alguns estudos sobre 

o espaço para lançar um olhar sobre a Literatura Piauiense e sobre como ela vem retratando 

esse elemento da narrativa, dando-se aqui atenção especial para o autor Assis Brasil, um 

construtor de espaços ficcionais.  

Francisco de Assis Almeida Brasil, mais conhecido como Assis Brasil, além de 

romancista, é também contista, novelista e poeta. Possuidor de uma vasta produção literária: 

mais de 130 obras publicadas, colecionando vários prêmios literários.  

O romancista Assis Brasil também é dicionarista, ensaísta, jornalista, organizador de 

antologias, professor, etc., porém ele é mais conhecido como escritor de romances, sendo a 

Tetralogia Piauiense, composta pelas obras Beira Rio Beira Vida (1965), A Filha do Meio 

Quilo (1966), O Salto do Cavalo Cobridor (1968) e Pacamão (1969), o conjunto de narrativas 

mais conhecido desse autor.  

Embora esse escritor tenha ganhado maior notoriedade com os títulos que compõem a 

Tetralogia Piauiense, outro conjunto de obras intitulado Ciclo do terror, composto por quatro 

livros, tem chamado a atenção da crítica literária. Esse ciclo é composto pelos seguintes 

romances: Deus, o sol, Shakespeare (1978); O aprendizado da morte (1976); Os crocodilos 

(1980) e Os que bebem como os cães (1975). 

Ademais, grande parte da crítica literária, em uma tentativa de enquadrar o conjunto de 

sua obra, aponta que Assis Brasil é um vanguardista em virtude da sua apurada e desafiadora 

técnica narrativa, sempre dando passos à frente dos contemporâneos da sua época e descrevendo 

com detalhes o povo piauiense. 

Destaca-se aqui que, dentre os títulos que compõem o Ciclo do terror, o romance Os 

que bebem como os cães merece atenção também por oferecer vários elementos que contribuem 
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para uma produtiva topoanálise. Isso pode ser observado a partir dos títulos de cada capítulo 

que se repetem ao longo dessa produção literária assisiana: a cela, o pátio, o grito. 

O conjunto de obras que formam o Ciclo do terror tem o espaço como fator de 

estruturação da narrativa. Tomando-se por base tal conjunto, esta pesquisa volta-se para uma 

análise mais detalhada acerca do espaço ficcional no romance Os que bebem como os cães, 

texto que já rendeu ao escritor Assis Brasil prêmios literários nacionais, colocando tal autor em 

um patamar de visibilidade e considerável respeito no que se refere especialmente à Literatura 

Piauiense.  

Ao longo dos anos Assis Brasil produziu uma vasta literatura não apenas para o público 

adulto, mas também para o infantojuvenil. Vale lembrar ainda que, além de produzir obras 

ficcionais, ele também é crítico literário. Sobre Assis Brasil, José Cândido de Carvalho, 

romancista e jornalista fluminense, destaca: 

Deus colocou em sua lúcida cabeça estas duas qualidades raríssimas: é um dos 

melhores críticos do Brasil e romancista dos melhores desta nação. Sua Tetralogia 

Piauiense, simples como a água e boa como o pão, vai ficar entre o que a inteligência 

brasileira inventou de melhor nos últimos vinte anos (CARVALHO, 2013, p. 5). 

 

No entanto, mesmo em se tratando de uma obra premiada, pertencente a um autor que 

já possui o reconhecimento da crítica literária, Os que bebem como os cães foi objeto de estudo 

de apenas uma tese de doutorado e de duas dissertações de mestrado já publicadas na área das 

Letras/Literatura até então, constatando-se, dessa maneira, que a referida obra ainda foi pouca 

explorada e, assim, a opção por desenvolver o presente trabalho almeja também explorar 

literariamente ainda mais esse romance da Literatura Piauiense. 

Tem-se aqui uma pesquisa bibliográfica, de cunho analítico-qualitativa, aliada também 

ao perspectivismo, sendo este um método muito utilizado quando se trata de estudos 

relacionados à topoanálise. Nessa esteira, o presente trabalho realiza-se a partir de textos 

teóricos de pesquisadores que versam sobre o espaço na literatura, com vistas a analisar, 

prioritariamente, dentre os demais elementos da narrativa, o espaço ficcional no romance Os 

que bebem como os cães, de Assis Brasil, buscando responder às questões propostas a partir 

dos objetivos desta pesquisa. 

Metodologicamente, esta pesquisa, aliada aos princípios da topoanálise, apresenta 

considerações gerais e teóricas sobre o espaço, lista as funções do espaço ficcional, realiza um 

levantamento da topografia literária e detalha as perspectivas espaciais, dando ênfase às 

coordenadas espaciais, à ambientação/espacialização, aos gradientes sensoriais e à topopatia no 

que se refere à citada obra. 
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A seleção do corpus desta pesquisa levou em consideração os seguintes critérios: A 

necessidade de se pesquisar um pouco mais sobre a Literatura Piauiense, pois ainda há muito a 

ser desvendado e discutido; a necessidade de se estudar sobre a produção de um dos autores 

considerados pela crítica literária como um dos mais complexos da Literatura Piauiense: Assis 

Brasil; a necessidade de haver mais estudos na seara do espaço na literatura, tomando-se por 

base a citada narrativa; a necessidade de se pesquisar sobre uma obra em que o espaço ficcional 

é muito latente, sendo ele um elemento que concorre para a compreensão do romance como um 

todo. 

No que se refere à discussão acerca da segunda seção desta pesquisa, trava-se um debate 

sobre a diversificada produção de Assis Brasil e o enquadramento literário do escritor, já que 

ele produz obras não somente com envergadura regionalista, mas também com temáticas de 

amplitude universal. Ademais, são formuladas considerações críticas acerca dos elementos da 

narrativa do romance Os que bebem como os cães, observando-se a forma como AB1 delineia 

tais elementos nesse texto. Ao final, apresenta-se a fortuna crítica do referido autor, tendo-se 

por base os trabalhos acadêmicos que versam sobre a mencionada obra. 

Considerando a terceira seção deste trabalho, há uma breve abordagem acerca dos 

seguintes aspectos: relevância do espaço ficcional e necessidade de mais estudos envolvendo 

essa temática; plurissignificação do espaço literário; ideias de Osman Lins acerca da temática 

em debate; visão de reconhecidos escritores que versam sobre o espaço; classificação do espaço 

na narrativa; necessidade de mais estudos interdisciplinares no que se refere à temática em 

debate, dentre outros. Discute-se também sobre as diferentes razões que levaram ao crescente 

interesse dos pesquisadores pelas abordagens concernentes ao espaço no pós-modernismo. Essa 

discussão encontra terreno fértil nas ideias de Tally Junior. 

Ainda acerca da terceira seção, apresenta-se também um estudo sobre as funções do 

espaço dentro do texto literário. Tal estudo busca aporte teórico nas ideias de Borges Filho e de 

Bachelard, sendo que este, recorrendo à psicologia, à fenomenologia, à filosofia e à literatura, 

reflete sobre a relação do ser com o espaço da casa e os desdobramentos que essa relação abarca. 

Por fim, tem-se um debate voltado para a relação entre os órgãos do sentido e o espaço literário. 

Considerando a quarta seção, logo no início, há uma análise sobre os macroespaços e os 

microespaços, as diferenças entre cenário, natureza e ambiente e as coordenadas espaciais na 

obra Os que bebem como os cães. Aborda-se também sobre como se dá a ambientação e a 

 
1 AB é a abreviatura do nome do escritor piauiense Assis Brasil. Assim, ela terá o mesmo significado todas as 
vezes em que for identificada nesta pesquisa. 
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espacialização nessa narrativa, classificando-a em abundante x moderada, minuciosa x 

panorâmica e subjetiva x objetiva, considerando-se, em cada uma dessas classificações, a sua 

predominância dentro do referido romance.  

Ainda sobre a quarta seção desta pesquisa, analisa-se também a relevância dos 

gradientes sensoriais presentes na obra em discussão e como tais gradientes contribuem para a 

construção dos sentidos da narrativa e, consequentemente, para o enriquecimento do texto 

assisiano. Além disso, há uma continuidade no que se refere à análise acerca da relevância dos 

gradientes sensoriais, enfatizando-se, em especial, o gradiente sensorial da audição e, com isso, 

refletindo-se acerca do grito como fator primordial de interação entre as personagens dessa obra 

e como fator de catarse. Por fim, essa análise sobre o espaço ficcional passa a considerar 

também as relações entre poder e repressão presentes em Os que bebem como os cães, sendo 

que tal consideração é analisada tomando-se por base os conceitos topoanalíticos de fronteira e 

topopatia.  

Portanto, estudar o espaço ficcional na narrativa Os que bebem como os cães, da 

literatura assisiana, representa um passo importante por se tratar de um estudo inovador, pois 

até então não foram localizados trabalhos publicados (dissertações, teses ou artigos) com o 

presente corpus dentro da perspectiva do espaço literário como fator principal de análise. Desse 

modo, esta pesquisa aponta para a necessidade de se ampliar os estudos sobre essa obra dentro 

da perspectiva mencionada. Além disso, pode-se perceber aqui que o romance em análise foi 

construído valendo-se desses espaços ficcionais, sendo eles elementos que concorrem para 

compreensão da tessitura do texto literário. 
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2 ASSIS BRASIL: UM ESCRITOR MULTIFACETADO 

Assis Brasil possui uma vasta produção crítica, jornalística e literária, produzindo 

literatura não somente para o público adulto, mas também para o público infantil. Na seara 

literária, elaborou um volumoso número de narrativas entre contos, novelas, textos 

infantojuvenis e uma quantidade expressiva de romances, tendo construído várias obras que 

foram reunidas em ciclos/séries, tais como: a Tetralogia piauiense, o Ciclo do terror, o 

Quarteto de Copacabana e a Trilogia teocrática. Assim, esta pesquisa se volta para o arcabouço 

literário assisiano para adultos, de cunho romanesco, e mais especificamente para a obra Os que 

bebem como os cães (1975). 

Inicialmente este capítulo se propõe a discutir sobre o enquadramento literário que se 

atribui ao escritor Assis Brasil: se pertencente apenas à literatura piauiense ou também à 

literatura brasileira de vertente nacional. Para isso, travar-se-á um debate sobre as temáticas 

literárias desenvolvidas pelo referido escritor, tanto de caráter regionalista como de vertente 

universal, além de se fazer menção às influências que esse autor traz para os seus textos. 

Em um segundo momento, a discussão se volta para os elementos da narrativa de Os 

que bebem como os cães, tomando-se por base uma perspectiva crítica acerca do texto. Ao 

longo desse momento, os seguintes aspectos permearão o debate: o enredo como elemento que 

sugere uma reflexão sobre a ditatura e suas práticas de apagamento, como também o tratamento 

repressivo dedicado aos presos políticos durante esse período; a narrativa e suas singularidades, 

tais como a extensão dos capítulos e sua construção de forma cíclica, em que se nota a existência 

de intertextualidade; o tempo psicológico marcado pela fragmentação da memória do 

protagonista; o espaço marcado pelas relações de poder, como também pela simbologia das 

cores; as personagens, em sua maioria, cunhadas pelo sofrimento, tendo a presença de um 

protagonista complexo psicologicamente, fragmentado e que interage não somente com seres 

humanizados, mas também com espécies zoomórficas.  

Por fim, o debate será em torno da fortuna crítica de Assis Brasil, voltada 

especificamente para os trabalhos que versam acerca do romance Os que bebem como os cães, 

tendo como fontes para discussão os estudos advindos de ambientes acadêmicos. 

     

2.1 A produção de Assis Brasil: um escritor da literatura piauiense ou da literatura 

brasileira (de expressão nacional)? 

Ao discorrer sobre o escritor Assis Brasil faz-se necessário comentar, mesmo que de 

forma sintética, não somente sobre sua volumosa e variada produção literária, mas também 

sobre o tipo de literatura em que o referido autor está inserido: a Literatura Piauiense e suas 
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implicações, sendo que uma dessas implicações gira em torno da própria existência de 

literaturas genuinamente regionais e, portanto, da existência da Literatura Piauiense. 

Em um país tão grande geograficamente e diverso culturalmente, como é o caso do 

Brasil, sabe-se que as literaturas regionais ganham cores e formas bem peculiares e a soma 

dessas literaturas faz surgir o que se conhece como Literatura Brasileira, assim como afirma o 

escritor Francisco Miguel de Moura, em Literatura do Piauí (2013): “A soma das literaturas 

regionais (piauiense, cearense, mineira, carioca, gaúcha etc.) vai ajudar no entendimento da 

formação da literatura brasileira, ainda a ser escrita verdadeiramente” (MOURA, 2013, p. 18).  

Mesmo com o advento da globalização que tende a aproximar espaços distantes, 

inclinando-se a mitigar os traços característicos que demarcam cada um desses espaços, as 

literaturas regionais insistem em preservar as suas peculiaridades, fazendo destas não apenas 

fator de distinção, mas também de identidade e riqueza literária regional. Nesse sentido, 

discorre Moura: 

Mas as regiões e as culturas locais resistem impressionantemente. Resistem também 

os falares e as tradições. Por mais que se queira encobrir, há diferenças marcantes 

entre o Piauí e Santa Catariana, Minas e Amazonas, Goiás e Paraíba, Rio Grande do 

Sul e Rio de Janeiro. Mesmo entre o Piauí, Ceará e Maranhão, tão próximos, há largas 

diferenças de vida que são retratadas, recriadas, ou intuídas, e transformadas na arte 

literária. Daí resultam problemas e textos diferenciados, histórias e vocabulários 

identificáveis como não podendo ser daquela nem dessa região ou desse povo, mas 

deste e somente deste (MOURA, 2013, p. 19). 

Essas peculiaridades presentes em cada literatura regional atestam exatamente a 

diversidade cultural existente no Brasil e devem despertar ainda mais o interesse dos 

pesquisadores para se debruçarem sobre todo o aparato cultural existente em cada uma dessas 

literaturas, na tentativa de se revelar os vários brasis dentro de um mesmo país e de se aproximar 

da dimensão plural que se reveste a literatura brasileira. No que se refere a tais peculiaridades, 

comentam Araújo, Lima e Mendes: 

[...] há certas recorrências estilísticas, certas continuidades temáticas que, senão nos 

são exclusivas, não estão espalhadas nos quatro cantos. O escritor piauiense, pelo 

menos a maior parte deles, volta sua obra para os temas locais, a realidade física e 

humana do Piauí, dando ao nosso imaginário uma dimensão universal (ARAÚJO; 

LIMA; MENDES, 2013, p. 10). 

Ainda discorrendo sobre essas peculiaridades, Francisco Miguel de Moura as coloca em 

um patamar de destaque, negando, inclusive a existência de uma literatura universal, alegando 

que esta não se sustenta em virtude do caráter regional que cada literatura possui. Acerca desse 

debate, afirma o mencionado escritor: 

[...] não há uma identidade chamada literatura universal. A literatura, como a cultura, 

é fenômeno impregnado no local, prende-se ao homem e à sua tradição, ao seu meio 

vivencial. Não há uma literatura universal porquanto não há uma língua universal. 

Universal é o conteúdo dos sentimentos e das emoções, a história (MOURA, 2013, p. 

19). 
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Com isso, foi difundida a ideia de que as literaturas regionais, sendo a Literatura 

Piauiense uma delas, são aquelas que se revestem de temas locais e falares típicos da região. 

Araújo, Lima e Mendes concordam com essa ideia, mas com ressalvas, pois levá-la ao extremo, 

pode provocar a criação de um campo limitador quando se trata de criação literária. Tais 

escritores afirmam: 

A noção de literatura regional, portanto, tem de partir da concepção da literatura como 

expressão do espírito de um povo ou de um local – concepção justa, embora propensas 

a exagerações. Adotando esse ponto de vista, consideramos que na literatura piauiense 

está contida a “alma” do povo piauiense. A literatura, neste caso, é espelho em que o 

povo se constrói e se mira; é documento dos mais valiosos, porque está nele o que um 

povo pensa de si (ARAÚJO; LIMA; MENDES, 2013, p. 10-11). 

Todavia, sabe-se que a literatura é uma arte adepta da liberdade e a noção exposta 

anteriormente pode se constituir em um campo limitador para o trabalho do escritor, pois este 

poderá julgar que, quando não discorre sobre a temática e os falares voltados para um povo 

restrito, específico de uma dada região, poderá se perder o vínculo regional que costuma dar 

identidade ao seu trabalho. Sobre a presente discussão, assinalam Araújo, Lima e Mendes: 

[...] produzir/refletir a alma de uma coletividade, está-se restringindo a ação dos 

autores (‘só poderás escrever tua aldeia’) e o arco de temas da literatura (‘a literatura 

deve tratar de temas locais’). É neste ponto em que o belo espelho torna-se cárcere. A 

literatura não costuma obedecer às fronteiras nacionais ou regionais; nada a rigor 

obriga um escritor gaúcho a falar dos pampas ou a um escritor piauiense a falar do 

sertão. Por isso, por essa liberdade a qual muitos escritores se negam a abdicar, é tão 

difícil definir o seja literatura piauiense (ou gaúcha, maranhense etc) (ARAÚJO; 

LIMA; MENDES, 2013, p. 11).  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o escritor Assis Brasil não se resumiu a falar de 

temas regionais, mas também se lançou a produzir acerca de outros temas e nem por isso ele 

deixou de integrar a Literatura Piauiense, alargando o seu horizonte de expectativas. Assim, a 

literatura assisiana tratou de temas genuinamente locais, como no caso da Tetralogia Piauiense, 

composta pelas obras Beira Rio Beira Vida (1965); A filha do meio quilo (1966); O salto do 

cavalo cobridor (1968) e Pacamão (1969), mas também se dedicou a tratar sobre temáticas 

outras, universalizantes, como no caso do Ciclo do Terror, composto pelas obras Os que bebem 

como os cães (1975); Deus, o sol, Shakespeare (1978); O aprendizado da morte (1976) e Os 

crocodilos (1980).  

Destarte, Assis Brasil, Da Costa e Silva, H. Dobal e O. G. Rego, por exemplo, escritores 

enquadrados na Literatura Piauiense liam não somente obras de autores regionalistas ou 

brasileiros, mas também textos literários de escritores de outros países e esse foi um dos fatores 

que fizeram com que os citados intelectuais não se restringissem apenas a discorrer sobre temas 

regionais. Desse modo, isso fez com que eles alargassem não somente os seus leques temáticos, 

mas também os impeliu a absorverem marcas estilísticas dos autores lidos.  
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No caso de Assis Brasil, ele trouxe para suas obras marcas acentuadas do escritor 

irlandês James Joyce, considerado o pai do romance moderno, e do escritor norte-americano 

William Faulkner, romancista que recebeu influências de Joyce e contribuiu para a evolução do 

gênero. Ademais, o escritor piauiense elaborou a obra intitulada Joyce e Faulkner, o romance 

de vanguarda (1992), em que ele atua como crítico literário, analisando a produção dos dois 

escritores estrangeiros que, segundo Siqueira (2016, p. 43), foram inovadores “tanto quanto à 

forma, aos personagens e à temática”. 

Acerca da liberdade temática que assola também escritores regionalistas, comentam 

Araújo, Lima e Mendes: 

O problema é que é impensável conter um grande autor nas bordas de uma literatura 

regional. Mário Faustino tem mais que ver com o inglês Dylan Thomas do que com 

Da Costa e Silva. Assis Brasil tem mais afinidade com o americano William Faulkner 

do que com Fontes Ibiapina. H. Dobal se afina mais com o irlandês W. B. Yates do 

que com Martins Napoleão. O. G. Rego deve mais o seu talento a certa tendência do 

romance francês – Sthendal Flaubert, Proust – do que a um Abdias Neves. Os 

exemplos poderiam se multiplicar mais ainda como comprovação de que é redutor ler 

autores exclusivamente pela pauta da noção de literatura regional. A narrativa das 

continuidades que as histórias da literatura de diversos estados forjam estão fadadas à 

incompletude e mesmo ao fracasso, pois o ‘espaço’ literário não coincide com o 

espaço geográfico (ARAÚJO; LIMA; MENDES, 2013, p. 12). 

Com isso, o fato de Assis Brasil tratar não somente da temática local contribuiu para 

que ele fosse enquadrado não somente na Literatura Piauiense, mas também na Literatura 

Brasileira, ganhando amplitude nacional, mesmo que ainda ignorada pelos livros didáticos que 

insistem em privilegiar autores do sudeste do Brasil, em especial os do eixo Rio – São Paulo.  

Nesse sentido, segundo Magalhães (apud LIMA, 2013), além do critério da temática 

local, existem outros parâmetros que são utilizados para classificar se um autor pertence ou não 

à literatura regional, tais como: local de nascimento dos autores, produção de textos literários 

que abordam uma realidade humana e social identificada com a essência do piauiense, alusão 

ao público-leitor a quem o escritor direcionou sua produção.  

Desse modo, Assis Brasil atende concomitante a todos os critérios anteriormente 

listados e isso demonstra o comprometimento e a multiplicidade literária que esse autor possui. 

Ademais, sobre a diversidade de parâmetros utilizados para classificar uma obra como 

pertencente à Literatura Piauiense, fica demonstrado aqui que utilizar apenas o critério da 

temática local para deliberar sobre esse assunto é uma atitude inadequada. Nessa seara, Araújo, 

Lima e Mendes fazem, a seguir, uma pergunta provocadora e apresentam um exemplo 

convincente:  

Será que toda e qualquer obra literária, para pertencer à literatura piauiense, precisa 

centrar-se na temática local? Como se vê, portanto, pouco esforço precisa ser feito 

para se desmontar tal conceito supracitado, já que ele contempla, basicamente, uma 

literatura de cunho regionalista [...]. 
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Seguindo-o à risca, Elio Ferreira deixaria de pertencer à literatura piauiense no 

momento em que escreve um poema sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, 

ocorrido no Pará: tornar-se-ia um autor da literatura...paraense (ARAÚJO; LIMA; 

MENDES, 2013, p. 11-12). 

Assim, definir o que vem a ser Literatura Piauiense não é uma tarefa fácil, mas 

desafiadora e necessária, a fim de que se possa conhecer mais acerca dos escritores do estado, 

incluindo autores que estão à margem, distantes do cânone literário. Ao discutir sobre essa 

dificuldade definidora da literatura de cunho local, expõe Magalhaes: 

Sem querer estender a discussão, que comporta ainda muitos outros argumentos, 

queremos apenas afirmar que nenhum critério definidor da literatura piauiense deve 

ser utilizado de maneira excludente. Tratando-se de uma literatura emergente, não 

devemos recusar nem descartar autores e obras; pelo contrário, precisamos engrossar 

o caldo da literatura piauiense, absorvendo o maior número possível de componentes 

(MAGALHÃES, apud LIMA, 2013, p. 14). 

Todavia, a professora Maria do Socorro Rios Magalhães, ao discorrer sobre a produção 

literária piauiense, prefere enfatizar o liame existente entre essa literatura regional e a literatura 

brasileira nacional: 

Primeiro, é bom lembrar que a produção literária a que nos referimos é, ao mesmo 

tempo, parte e todo. Pertence àquele conjunto maior que chamamos literatura nacional 

ou literatura brasileira, sem, entretanto, deixar de possuir uma certa individualidade, 

ou seja, uma singularidade, que a distingue da literatura nacional e das demais 

literaturas regionais. 

Historicamente, a literatura piauiense tem enfrentado o desafio de tornar-se parte 

significativa da literatura brasileira, legitimada pela crítica nacional e, ao mesmo 

tempo, apresentar-se como uma literatura de expressão ‘piauiense’, contribuindo, de 

forma decisiva, para a construção da identidade cultural do Estado (MAGALHÃES, 

apud LIMA, 2013, p. 12). 

Ademais, a professora Socorro Magalhães ainda menciona sobre como se realizou o 

processo de formação da identidade literária piauiense:  

O movimento de construção da identidade da literatura piauiense teve origem no 

início do século XX, quando emergiram os primeiros trabalhos da crítica literária local 

estimulados pelo desenvolvimento da imprensa e pelo incremento da publicação de 

obras literárias do Estado. Na visão de nossos intelectuais daquele período, a 

construção do conceito de literatura piauiense dependia de um reconhecimento 

nacional, que desse legitimidade àquela produção, afirmando o talento literário dos 

autores piauienses (MAGALHÃES, apud LIMA, 2013, p. 13). 

Nesse sentido, Assis Brasil contribuiu para a consolidação dessa identidade, pois além 

de produzir obras em que o espaço se volta para as terras e para o povo piauienses, atraindo 

uma legião de leitores que passaram a ter acesso aos livros, em virtude do desenvolvimento da 

imprensa, e a notar a realidade de sua gente nessas obras, como é o caso da Tetralogia 

Piauiense, ele realizou trabalhos voltados para a crítica literária em jornais, fortalecendo o tripé 

autor – leitor – obra, responsável pelo surgimento do sistema literário apontado por Antonio 

Cândido em Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 
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2.2 Os que bebem como os cães: estrutura da obra 

Inicialmente, um dos pontos que chama a atenção no tocante à obra Os que bebem como 

os cães, de Assis Brasil, é o liame existente entre o seu título e o conjunto de livros denominado 

Bíblia Sagrada, que remete a um lapso temporal muito distante, entre os anos de 1.200 e 1.050 

antes de Cristo, em comparação ao romance assisiano, que é uma narrativa moderna e lançada 

em 1975. 

Segundo o livro sagrado, Gedeão era um dos líderes de Israel. Ele foi escolhido por 

Deus para combater os povos das tribos dos midianitas e dos amalaquitas que costumeiramente 

atravessavam o rio Jordão para atacar os israelitas. Então, Deus disse ao escolhido comandante 

que seu exército de homens estava muito numeroso e que os povos inimigos poderiam alegar 

que perderiam a batalha, não porque foi obra de um milagre divino para como os israelitas, mas 

porque o exército de Israel era bastante numeroso, desproporcional ao deles.  

Então, o Senhor orientou que Gedeão fizesse uma seleção dos guerreiros que iriam 

continuar fazendo parte do exército de Israel e essa seleção se daria da seguinte forma: O 

comandante escolhido teria que levar todos os homens do seu exército para um rio e aqueles 

que bebessem da água desse rio, como bebem os cães, seriam os escolhidos. Assim, trezentos 

homens foram os selecionados e, com isso, nasceu a expressão Os que bebem como os cães, 

advinda da Bíblia Sagrada: 

Gedeão fez todo o povo descer à beira da água, e Javé lhe disse: ‘Todos os que 

beberem água com a língua, como faz o cão, você os colocará de um lado; e os que se 

ajoelharem para beber, você os colocará do outro lado’. Trezentos homens lamberam 

a água, levando as mãos à boca; os outros se ajoelharam para beber. Então Javé disse 

a Gedeão: ‘Com os trezentos que lamberam a água, eu vou salvar vocês, entregando 

Madiã em seu poder. Os outros podem voltar para casa’. Eles pegaram as provisões e 

as trombetas, e Gedeão despediu os israelitas, cada um para a sua tenda, ficando 

apenas com os trezentos. O acampamento de Madiã estava embaixo, no vale (JUÍZES, 

7, 5-8). 

Essa ligação entre o texto de Assis Brasil e a Bíblia Sagrada não ocorre apenas no que 

se refere ao romance Os que bebem como os cães. Ele também é o autor da chamada Trilogia 

teocrática com as seguintes obras Jeová dentro do Judaísmo e do Cristianismo (1997), A vida 

pré-humana de Jesus/O mistério da imortalidade (2001) e Apocalipse/a espécie terminal 

(2001), conjunto de narrativas que contêm discussões que envolvem a literatura e o 

transcendental. Assim, não raro, esse escritor leva para as suas estórias marcas do texto sagrado. 

Nessa narrativa assisiana há momentos em que o protagonista se agacha bem próximo 

ao chão para beber água e, assim, pode-se notar a proximidade de Os que bebem como os cães 

e o seu título com o texto de Juízes, do livro sagrado. A seguir, Jeremias, em uma tentativa de 

não mais beber da água com entorpecentes que é colocada à sua disposição no pátio, acumula 
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na cela uma poça de água proveniente de uma goteira que havia naquele espaço e, ajoelhando-

se, com a cabeça próxima ao chão, bebe como os cães: 

Ali estava a poça d’água. 

Ajoelhou-se. A poça diminuíra de tamanho, mas muito pouco. 

Baixou a cabeça e bebeu dois ou três goles, não o que teria bebido lá fora, mas o que 

iria beber de agora em diante, na sua nova dieta (BRASIL, 2013, p. 104). 

A seguir, há outro momento de intersecção entre o título do romance e seu enredo com 

o texto bíblico de Juízes: passagem em que Jeremias se agacha para beber a sopa que era servida 

aos presidiários: “E baixou a cabeça e bebeu como bebem os cães – o hábito fazendo do gesto 

uma norma tranquila” (BRASIL, 2013, p. 82).  

Desse modo, faz necessário notar que Jeremias não somente bebe como os cães, mas é 

tratado também como um deles. Por meio das suas condições de vida naquela prisão, ele é 

tolhido de um tratamento digno e humano, vítima da violência praticada por aqueles que o 

guarnecia. Sobre a relação entre o título e o próprio texto assisiano, aponta Machado: 

[...] o indivíduo perde as características humanas, sob coação. Torna-se um animal 

incapaz de orientar seus próprios pensamentos. 

O mundo falso criado na prisão (pátio falso e entorpecentes), a fim de impedir que a 

personagem estabeleça o nexo passado, presente, futuro, resulta em sua 

automatização, levando-o a agir por instintos, como animais, como cães 

(MACHADO, 1981, p. 85).  

Outro ponto que merece ser discutido é o fato de Assis Brasil trazer para o romance em 

análise uma estrutura dos capítulos de forma cíclica, ou seja, os títulos dos capítulos se repetem 

ao longo da narrativa e em uma mesma ordem: a cela, o pátio e o grito. Acerca desse ponto, 

observa Luiz Romero Lima: 

O romance está estruturado em pequenos capítulos, intitulados: A Cela, O Pátio e O 

Grito. Os títulos são repetidos de forma gradativa e angustiante para o leitor. Imagine 

a condição animalesca do prisioneiro. São 41 capítulos que se repetem 

exaustivamente, levando o leitor a se sentir oprimido, torturado e sufocado pela 

repetição estafante dos títulos (LIMA, 2013, p. 199). 

Destarte, fazendo uso dessa técnica de produzir um romance em capítulos cíclicos, é 

como se Assis Brasil quisesse colocar o seu leitor dentro de um labirinto, em que, volta e meia, 

o leitor voltar-se-á para o mesmo espaço de antes, provocando um efeito angustiante, de acordo 

com Lima, pois, assim como o protagonista, o leitor também vai se encarcerando naquelas 

páginas. 

No que se refere a essa técnica utilizada no romance em análise, posiciona-se Machado: 

Este recurso além de objetivar a rotina, dá uma noção das possibilidades de 

movimento, de ação do texto. A ação maior, no entanto, a ação efetiva transcorre, na 

memória da personagem. É uma ação mental, concretizada na trajetória que a 

personagem desenvolve em busca das lembranças apagadas (pela imposição do uso 

de drogas) e no aprendizado para conseguir livrar a mente deste domínio 

(MACHADO, 1981, p. 83). 
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Assim, Machado aponta que esse recurso de construção do texto em capítulos cíclicos 

objetiva dar um efeito de rotina, em uma tentativa de levar para o leitor a sensação de algo 

desgastante que é exatamente o que acontece todos os dias com a personagem Jeremias: cela, 

pátio, grito. 

Ainda sobre essa discussão, Sousa (2007) observa que, quanto à estrutura da obra 

assisiana, em capítulos cíclicos, pode-se notar: 

[...] sempre o retorno para o ponto de partida – a cela – com exceção do final que se 

encerra no pátio, havendo a supressão do grito que não será ouvido, mas escrito com 

sangue no muro branco – única possibilidade de libertação – como negação do silêncio 

e prova de resistência ao sistema repressivo que continuará imperando sobre outros 

corpos e outras mentes (SOUSA, 2007, p. 103). 

Essa supressão do grito é um dos aspectos que fazem com a obra em análise possa ser 

considerada uma obra inacabada, aberta, e, portanto, objeto de contínuas discussões ao longo 

do tempo. Acerca desse aspecto, pontua Perrone-Moisés: 

A obra ‘acabada’ é a obra historicamente liquidada, aquela que não diz nada ao 

homem (ao escritor) de hoje, que não lhe permite dizer mais nada. A obra inacabada, 

pelo contrário, é a obra prospectiva que avança pelo presente e impele para o futuro. 

‘A obra inacabada é a necessidade, para nós, de uma invenção’2 (PERRONE-

MOISÉS, 2005, p. 81). 

Além da estrutura cíclica de Os que bebem como os cães, Sousa (2007) também traça 

observações quanto à extensão dos capítulos dessa obra, afirmando que o entendimento da 

variação da extensão que esses capítulos conferem ao texto, contribui para a compreensão da 

personagem Jeremias. Acerca disso, comenta a autora: 

Na estrutura da obra, essa angústia por que passa o personagem é apresentada pela 

organização dos capítulos, os quais se iniciam curtos para dar a dimensão de que o 

tempo não é medido e o protagonista é ludibriado com os intervalos entre a cela, o 

pátio, o grito; o prato de sopa e o banho no pátio. A partir do momento em que o 

protagonista, apesar de não conseguir mensurar o tempo, disciplina-se (em 

resistência) para alimentar-se apenas do suficiente para sobreviver e ganhar lucidez, 

os capítulos tornam-se mais longos e a agonia do personagem aumenta, pois a falsa 

sensação de bem-estar, provocada pela sopa e pela água do pátio, fora substituída pela 

espera ao retorno do pátio e pelo pensamento que o levou a novas descobertas sobre 

o seu passado e ao porquê de encontrar-se naquela prisão (SOUSA, 2007, p. 105). 

No que se refere ao contexto histórico de Os que bebem como os cães, observa-se que 

“o romance foi publicado em 1975, o mundo ainda vive a bipolarização entre as duas potências 

militares e nucleares: EUA x União Soviética, e a América Latina está repleta de ditaduras 

militares. O autor capta um flagrante da condição humana do ponto de vista universal” (LIMA, 

2013, p. 200). 

Assim, AB abandona o regionalismo de Beira rio beira vida (1965) e parte para uma 

temática universalizante, sugerindo fazer uso do contexto de ditatura que atravessava não 

 
2 BUTOR, Michael, Répertoire III. Paris: Minuit, 1960, p. 16, tradução da autora. 



23 
 

apenas o Brasil, mas também, como disse Luiz Romero Lima, a América Latina. Nesse sentido, 

Lima continua a discorrer: 

É um romance modernista na estrutura, porque extremamente inovador e sobretudo 

atual na temática. Visto o mundo está sempre às voltas com guerras e prisioneiros 

políticos. O romance focaliza a perda da liberdade em virtude de diferenças 

ideológicas. Esse tipo de prisioneiro sofre a intolerância política pela 

incomunicabilidade e, sobretudo, o tratamento animalesco [...] (LIMA, 2013, p. 199). 

Durante os anos de ditaduras, muitos foram os presos políticos e AB inclina-se a utilizar 

esse aspecto do contexto histórico na sua obra, transformando-a em uma metaficção 

historiográfica, pois, ao tempo em que o protagonista do romance assisiano vai ressignificando 

os momentos de outrora da sua vida, por meio da memória, o leitor vai inferindo que ele é 

também mais um preso político.  

Acerca dessa suposta utilização do contexto histórico por parte dos textos literários, 

Leyla Perrone-Moisés aponta que essas produções possuem um carácter crítico subjacente, 

portanto, em se tratando de um escritor-crítico (ou um crítico-escritor, caso alguém assim 

prefira chamá-lo) como Assis Brasil, tal criticidade sobre a realidade que o cerca poderá se 

tornar ainda mais evidente. Infere-se, com isso, que “o texto não é o discurso de um sujeito 

imutável e pleno, prévio ou posterior ao discurso. O texto é o lugar onde o sujeito se produz 

com risco, onde o sujeito é posto em processo e, como ele, toda a sociedade, sua lógica, sua 

moral, sua economia” (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 49). 

Ainda sobre esse caráter crítico inerente à produção textual, Perrone-Moisés continua a 

discorrer, porém, ela adverte que, dentro dessa discussão, um ponto chave não poderá ser 

abandonado: o tratamento dado à linguagem. No que tange a esse debate, assevera Perrone-

Moisés: 

A primeira observação a ser feita é a de que toda produção textual tem um caráter 

crítico, com relação ao mundo e com relação à linguagem (o mundo, para ela, é 

linguagem). Todo texto (poético, romanesco), inserindo-se na ‘literatura’, assume 

uma posição crítica com relação a esta, quer por sua escolha temática ou formal (cada 

escolha coloca em questão, implicitamente, as outras escolhas), quer pelas relações 

que entretém com os textos já escritos (fenômenos de intertextualidade). Isso sempre 

ocorreu nas grandes obras literárias, que incluíram sempre, implícita ou 

explicitamente, uma reflexão crítica sobre a própria literatura (PERRONE-MOISÉS, 

2005, p. 53). 

Essa reflexão crítica sobre a própria arte literatura a que se refere Perrone-Moisés 

também pode ser identificada em Os que bebem como os cães, de Assis Brasil. Jeremias, 

professor de literatura, em busca da sua identidade e fazendo uso da memória, lembra-se de 

uma das perguntas feitas a ele em sala de aula: “– De que dose de real precisa a arte, professor?” 

(BRASIL, 2013, p. 143). 
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Entretanto, a aparente relação entre contexto histórico e obra literária irá sempre se 

esbarrar na plurissignificação da linguagem, sendo esta o ponto privilegiado da produção 

ficcional. Essa plurissignificação da linguagem gera o que Perrone-Moisés chama de 

“ambiguidade” que concorre para desmitificar o conceito de verdade. Desse modo, caso 

alguém, inadvertidamente, queira localizar tal conceito no texto literário, estará em busca de 

algo que sempre será objeto de suspeição, conforme afirma a autora: 

Escrever é praticar uma linguagem indireta, cuja ambigüidade (sic) não é de fim mas 

de fato. A escritura parece construída para dizer algo, mas ela só é feita para dizer ela 

mesma. Escrever é um ato intransitivo. Assim sendo, a escritura ‘inaugura uma 

ambigüidade’(sic), pois mesmo quando ela afirma, não faz mais do que interrogar. 

Sua ‘verdade’ não é uma adequação a um referente exterior, mas o fruto de sua própria 

organização, resposta provisória da linguagem a uma pergunta sempre aberta 

(PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 33). 

Assim, mesmo sem uma revelação explícita dentro da obra, a temática de Os que bebem 

como os cães adensa-se ao seu contexto histórico, questionando-o e causando, inclusive, muita 

estranheza o fato de uma narrativa como essa não ter sido censurada, embora tenha sido lançada 

em plena vigência da ditadura militar no Brasil. Essa temática tratada no romance “[...] denuncia 

arbitrariedades cometidas, no país, em nome de uma ideologia que tolhe a liberdade individual, 

submetendo o indivíduo a torturas até levá-lo a desejar a morte como única forma de libertação” 

(MACHADO, 1981, p. 79). 

Acerca do enredo do romance em análise, comenta a professora Silvana Maria Pantoja 

dos Santos na obra O espaço geográfico na narrativa (2013): 

A narrativa traça a trajetória de Jeremias, professor de literatura que, no cárcere é 

obrigado a se adaptar a uma vida de tortura. Submetido a condições desumanas, 

subordinado ao autoritarismo por parte de quem detêm o poder, Jeremias é impedido 

de qualquer tipo de liberdade e submetido às mais variadas brutalidades. Após muita 

resistência, Jeremias acaba recorrendo ao mesmo recurso utilizado pelos seus 

companheiros de prisão: a liberdade por meio do suicídio (SANTOS, 2013, p. 30-31). 

Esse suicídio é descrito por Assis Brasil de forma poética: 

O sangue escapa-lhe das veias como uma pequena torrente – uma poça se forma no 

chão, no pé do muro, e tenta se lembrar quando gritou pela última vez por sua mãe. 

Ouve alguns murmúrios – a luz intensa do pátio se dilui, o barulho do tanque já é uma 

coisa longínqua. 

– Tragam a maca (BRASIL, 2013, p. 160). 

Percebe-se nos comentários de Santos uma ênfase às condições degradantes e de 

restrição de direitos que acometem o protagonista do texto de AB, culminando nessa tragédia. 

Além disso, essa pesquisadora atribui ao Estado, detentor do poder, a responsabilidade pelos 

dissabores sofridos por Jeremias na prisão. Ademais, Santos faz menção ao suicídio como uma 

das vertentes intrigantes do texto assisiano, afirmando que a morte, relatada no desfecho da 

obra, significa a libertação para o protagonista. 

Ainda sobre o enredo de Os que bebem como cães, salienta Machado: 
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Seu enredo conta a história de Jeremias, professor de Literatura, preso por defender 

ideias contrárias ao sistema político dominante. É mantido semi-inconsciente através 

de drogas que lhe fazem perder a memória, a qual, para ser recuperada depende de um 

lento processo de re-aprendizagem que lhe possibilite reatar os laços com o passado e 

descobrir, sem compreender, as razões da prisão (MACHADO, 1981, p. 78). 

Já nos comentários de Machado, há um destaque para a memória, ou seja, quando o 

poder estatal provoca o apagamento da memória de Jeremias, essa personagem vai, aos poucos, 

rendendo-se a esse poder. No entanto, quando o professor de literatura passa a ter o controle 

sobre ela, Jeremias consegue refletir criticamente sobre a situação desumana a que está 

submetido, mesmo sem aceitá-la.  

No entanto, o professor Luiz Romero Lima, embora também destaque, assim como os 

demais, o enredo angustiante do texto de Assis Brasil, concentra-se, a seguir, nos comentários 

sobre a personagem, afirmando que Os que bebem como os cães “é um romance de estória 

densa e opressiva vivida pelo personagem Jeremias: o personagem é um preso político que vive 

o cotidiano da tortura física psíquica. É vítima da intolerância política, da brutalidade dos 

carcereiros que o levam ao suicídio” (LIMA, 2013, p. 199). Eis, a seguir uma das passagens da 

obra que evidencia essa tortura da personagem denunciada pelo citado professor: 

– Companheiros, viva o muro. 

Recebeu uma pancada na nuca e caiu na beira do tanque – sentiu a vista falhar e depois 

as mãos que o levantaram pelos ombros. 

– Perdeu a boia, seu molenga. 

A voz pausada e cortante. 

A mordaça apertada completou a sua vestimenta para a volta à cela (BRASIL, 2013, 

p. 130). 

No excerto anterior, o muro ao qual Jeremias se refere, é exatamente o espaço em que 

ele irá retirar a própria vida, esfregando os seus pulsos na pedra e deixando o seu sangue tingido 

na brancura daquele lugar. Ele relata ainda que até mesmo a voz do guarda é violenta, cortante. 

Continua Lima (2013, p. 199) os seus comentários sobre o protagonista da obra de AB: 

“Jeremias é um típico prisioneiro político: marcado implacavelmente pelos carcereiros. O 

prisioneiro é torturado fisicamente, mas a tortura mais aguda é a psicológica”, assim como se 

pode notar no trecho seguinte: “– Escutem – disse um guarda. Ele passeava por trás dos homens, 

perto do muro branco, abanando o cassetete. – Quem gritar vai apodrecer na cela” (BRASIL, 

2013, p. 87), ou seja, nesse trecho, há a incidência de uma das torturas psicológicas muito 

utilizadas na narrativa: a coação, artifício utilizado constantemente pelos guardas para silenciar 

os presos. 

Os guardas não mediam esforços para que esse silêncio pudesse imperar naquela prisão, 

pois temiam que algum preso mais esclarecido pudesse desencadear um sentimento de revolta 

generalizado naqueles presidiários, gerando rebeliões. Nesse sentido, “é bom lembrar ao leitor 
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que o prisioneiro é um professor de literatura, portanto, um personagem perigoso porque é e se 

mostra esclarecido. É perigoso para o sistema e pode contaminar” (LIMA, 2013, p. 200, grifo 

do autor). 

Além do título da obra, outro ponto de contato da narrativa assisiana com a Bíblia 

Sagrada é o nome que Assis Brasil atribui à sua personagem central da obra: Jeremias. Acerca 

disso, observa-se que há uma intertextualidade do texto de AB “com o personagem bíblico, 

profeta Jeremias, que achava que a verdadeira religião dependia de uma busca sincera e pessoal 

com Deus. Ambos foram confinados em lugares escuros e clamaram pelas mães e por Deus. 

Não calaram. O prisioneiro também exclama nesse sentido” (LIMA, 2013, p. 200). Na 

sequência há mais um trecho da narrativa assisiana em que se pode notar o chamamento de 

Jeremias pela mãe: 

– Minha mãe! 

Notou o susto dos homens em frente – repetia-se o que acontecera com ele. Mãe, 

minha mãe, deveria lhes parecer um som familiar e longínquo, um eco de nostalgia 

ou de esperança. 

Ainda pôde gritar: 

– Mamãe (BRASIL, 2013, p. 112). 

O protagonista grita pela mãe e esse grito, além de ser um alento também para os demais 

companheiros de prisão, poderá reascender o senso de luta desses homens por dias melhores. 

Todavia, essa ação reascende a ira daqueles que detêm o poder naquele espaço, pois “Jeremias 

é um professor esclarecido, portanto, um agitador do sistema ideológico dominante. Um sistema 

autoritário, portanto, um regime de exceção” (LIMA, 2013, p. 200). 

Ademais, a proximidade do protagonista de Os que bebem como os cães com o contexto 

histórico-social em que foi lançado esse texto torna a verossimilhança um ponto de destaque 

para a narrativa, pois “o autor moldou os personagens às circunstâncias políticas local e 

mundial: O Brasil vive sua ditadura e o mundo vive o choque entre o Comunismo x 

Capitalismo” (LIMA, 2013, p. 200). Sobre o quesito verossimilhança, discorre Antonio 

Candido et al.:  

[...] o problema da verossimilhança no romance depende desta possibilidade de um 

ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, comunica a impressão da 

mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, 

antes de mais nada num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, 

manifestada através da personagem, que é a concretização deste (CANDIDO et al., 

2018, p. 55).  

Quanto à inserção de outras personagens na narrativa de AB, Luiz Romero Lima se 

encarrega de relacioná-las: 

Outros personagens circulam no romance ocupando posições simbólicas do ponto de 

vista ficcional: Dulce, a esposa de Jeremias, criticava o marido por envolver-se 

politicamente; Cacilda/Tudinha, filha do casal Jeremias, desejava a boneca da avó; 



27 
 

Dulce e Matilde, mãe de Jeremias, conhecida por Tide, além de guardas e outros 

prisioneiros (LIMA, 2013, p. 201). 

Essas personagens se fazem presentes na obra em análise por meio da memória de 

Jeremias, principalmente ao final da narrativa, quando ele suspeita que a água e a comida 

oferecidas possuem entorpecentes e, assim, rejeita-as o máximo que pode. Desse modo, há 

momentos em que não se sabe se aquelas personagens são frutos do delírio de Jeremias, causado 

pelas drogas ingeridas ou se são frutos de momentos de lembranças comuns, sem o efeito de 

droga alguma. 

A maneira como essas personagens surgem na obra assisiana, de modo incompleto, por 

meio de lapsos temporais ressignificados pela memória e selecionados pelo romancista, 

transmitem, segundo Candido et al., a visão fragmentária que o homem possui no que se refere 

aos demais seres humanos:  

Essas considerações visam a mostrar que o romance, ao abordar as personagens de 

modo fragmentário, nada mais faz do que retomar, no plano da técnica de 

caracterização, a maneira fragmentária, insatisfatória, incompleta, com que 

elaboramos o conhecimento dos nossos semelhantes (CANDIDO et al., 2018, p. 58). 

Outras personagens também são apresentadas na obra de AB, conforme aponta Lima: 

A sua condição animalesca, estúpida, desumana, encontra resposta contrária a tudo e 

a todos (carcereiros) nos dois ratinhos César e Julieta. César viveu sua tragédia política 

por seu autoritarismo e, Julieta, sua tragédia sublime por amor. O professor viverá sua 

tragédia por amor à luta política do homem pela liberdade (LIMA, 2013, p. 200). 

Os ratinhos, denominados por Jeremias de César e Julieta, além de receberem nomes de 

seres da história que tiveram tragédias diferentes da que ele teve, conforme asseverou Lima, 

realçam ainda mais a situação subumana a que está submetido o protagonista do romance, pois 

esses roedores comem a mesma comida da qual Jeremias se alimenta. A seguir, há um trecho 

em que um dos ratinhos aparece pela primeira vez comendo a comida do protagonista da obra 

em análise: 

Conseguia vê-lo com nitidez. E tinha medo que fugisse, e se conservou estático como 

uma pedra. E sentiu que esperava simplesmente que o ratinho, com a dose de veneno 

para um homem, caísse de repente fulminado. 

E esperou – o hábito da espera era a sua glória e o seu reino. 

E nada aconteceu – talvez o ratinho fosse imune ou já se habituara, ali na prisão, em 

outras celas, roubando o alimento dos outros homens (BRASIL, 2013, p. 71-72). 

Todavia, depois dos primeiros contatos com esses animaizinhos, Jeremias passa a 

considerá-los amigos, demonstrando sentimento de afeto para com eles. Com isso, nota-se um 

contraste em relação aos sentimentos que os guardas alimentam para com os prisioneiros e que 

predomina durante todo o romance. Na sequência, tem-se o momento em que o protagonista 

demonstra proximidade para com um dos ratinhos: 

E mais forte ficara com a presença do pequeno animal – uma prova de que o homem 

não vive sozinho, não pensa apenas em função de si mesmo. O ratinho era um pequeno 
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homem que o visitava e lhe dava a sua solidariedade e o seu calor. Mudo, introvertido, 

mas um companheiro num mundo absurdo – a presença física importava (BRASIL, 

2013, p. 74).  

Ademais, nota-se também na narrativa de AB a força que psicologicamente a 

personagem Jeremias possui. Nesse sentido, refletindo sobre uma tendência das personagens 

presentes no romance moderno, “poderíamos ir à frente e verificar que a marcha do romance 

(do século XVIII ao começo do século XX) foi no rumo de uma complicação crescente da 

psicologia das personagens [...]” (CANDIDO et al, 2018, p. 60). 

Esse tendência quanto às personagens no romance moderno não se dá ao acaso, mas é 

fruto de um trabalho de elaboração em que o romancista, estrategicamente, insere nelas uma 

série de qualidades e uma seleção de espaços que concorrem para um encadeamento coerente 

com a história que está sendo narrada, assim, “a personagem é complexa e múltipla porque o 

romancista pode combinar com perícia os elementos de caracterização [...]” (CANDIDO et al, 

2018, p. 60).  

No que ser refere ao quesito narrador, Sousa (2007), discorre sobre a forma como essa 

narrativa se apresenta ao leitor, revelando a técnica utilizada por Assis Brasil:  

A narração começa no que poderíamos chamar de narração in media res, ou seja, 

inicia-se no meio do enredo, com a descrição do enclausuramento de Jeremias para, 

somente depois (no último capítulo, intitulado a cela), termos a ideia do motivo de sua 

prisão, que, numa sequência cronológica, seria o início do enredo [...] (SOUSA, 2007, 

p. 104). 

Acerca do narrador do texto em análise, observa-se que “o romance é narrado em 

terceira pessoa por um narrador onisciente que movimenta o personagem nos ambientes da cela 

e do pátio” (LIMA, 2013, p. 199). A seguir, há mais um trecho em que se pode visualizar esse 

elemento da narrativa em discussão: “Levantou-se, sentindo-se mais desperto e revoltado.” 

(BRASIL, 2013, p. 73), ou seja, aqui tal elemento sabe até mesmo quando Jeremias está 

revoltado, mesmo quando essa personagem não está em contato com ninguém ao se levantar. 

Também discorrendo sobre o ritmo que o narrador de Os que bebem com os cães 

imprime à estória, Machado assevera que esse texto assisiano possui: 

[...] um ritmo tenso e a repetição alternada de movimentos iguais – A cela, O pátio, O 

grito – somada à ânsia de recompor o passado, possibilitam a produção do suspense 

ao nível da leitura. A tensão narrativa é, assim, garantida pela ansiedade que 

caracteriza a ação mental da personagem (MACHADO, 1981, p. 83-84). 

Na sequência, há a passagem em que Jeremias tentou dialogar com o barbeiro que esteve 

na prisão para raspar os cabelos dos presidiários: 

O barbeiro ainda estava a seu lado, arrumando uma pequena valise. Tentou ver-lhe o 

rosto, mas ele se portava como os guardas: ficava de tal jeito contra a luz, que só a sua 

silhueta era perceptível. 

Tentou falar-lhe: 

– Onde estamos? 
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– Por que estamos aqui? 

O homem terminou de arrumar a valise e colocou de volta a mordaça em seus lábios 

(BRASIL, 2013, p. 87).  

Nesse trecho, pode-se observar um narrador que esconde o rosto do barbeiro e 

proporciona um certo suspense à narrativa, como também, percebe-se uma personagem tensa, 

Jeremias, em busca de explicações para desvendar o porquê de estar ali e, com isso, coloca a 

sua vida em risco, pois os guardas não permitiam nenhum tipo de comunicação verbal por parte 

dos prisioneiros. Já o barbeiro, não querendo se comprometer, reage friamente às indagações 

do presidiário.  

No entanto, Machado revela que o narrador de Os que bebem como os cães traveste-se 

de observador, mas, na verdade, ele tem ciência do que se passa na cabeça da personagem 

Jeremias. Porém, ele se recolhe quanto à revelação dos fatos, deixando a cargo da própria 

personagem, por meio da memória, realizar tais revelações. Sobre isso, afirma Machado: 

O narrador, que conduz o fio da história, coloca-se como observador dos fatos, sem 

assumir peculiaridades da onisciência em sua plenitude. Conhece a personagem e 

pode acompanhar o fluxo de sua consciência, mas não vai além, posto que não é capaz 

de saber as causas da prisão, sem que, antes, estas causas tenham passado pela mente 

da personagem. Observa, então os processos mentais ocorridos, com a personagem, 

incapaz de esclarecer, com precisão, as razões da prisão e de tortura. Conduz a 

narrativa à base do que constata e somente quando a personagem adquire vislumbres 

de consciência, transfere a ela, a palavra, para que esclareça os pontos obscuros 

(MACHADO, 1981, p. 84).   

Ao longo da narrativa, não somente Jeremias deseja saber os motivos de sua prisão, mas 

o leitor também tende a cultivar esse desejo. Tais motivos poderão apenas ser inferidos no 

desfecho da estória, pois o narrador não os revela objetivamente. No que diz respeito a esse 

aspecto, destaca Machado: 

[...] os recursos de tensão da narrativa constroem o clima de suspense, divulgando a 

polivalência significativa do texto e anulando a rotina para o leitor, ao forçá-lo a 

tornar-se responsável pelo destino da personagem, acompanhando-a em seu percurso 

rumo ao desvendamento dos mistérios de sua prisão (MACHADO, 1981, p. 89). 

Ainda sobre as características desse narrador, Santos (2013) observa que ele tem uma 

predileção pela sinestesia e essa figura de linguagem também se constitui em um dos recursos 

que se inclinam a convidar o leitor a sentir todas as sensações angustiantes de Jeremias, ou seja, 

“o narrador faz um forte apelo à sinestesia ao exibir a cela com cheiro de terra velha e usada: 

mistura de cheiro de mofo e de urina” (SANTOS, 2013, p. 31). 

Quanto ao espaço desse romance de AB, ele se constitui em “uma prisão não 

identificada num tempo também não identificado” (LIMA, 2013, p. 199). Acerca disso, Santos 

é mais específica e apresenta com mais minúcias o espaço da obra: 

A obra gira em torno de um espaço cíclico: Cela-pátio. O ambiente da cela é descrito 

em total escuridão, não permitindo saber quando é noite ou dia, pois não há grades, 

nem sequer uma pequena janela no alto, como é comum nas prisões, que permita a 
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entrada de raios solares ou do luar. A única abertura é na parte inferior, espaço 

suficiente para o acesso de um prato em que é servido os alimentos. O chão é frio, 

úmido e de terra batida [...] O teto é uma cobertura de cimento, plana, lisa, como a 

laje de um túmulo (SANTOS, 2013, p. 31).  

De fato, o fragmento a seguir da obra em análise ajuda a comprovar essa descrição do 

espaço da cela realizada por Santos. Jeremias, dentro da cela, em contato com a escuridão 

daquele ambiente, tem dificuldades até mesmo para localizar o local onde costumam depositar 

o seu alimento: “Caminhou no escuro, em frente, em linha reta, até encontrar a parede – ficou 

de frente à porta e à portinhola por onde deveria passar o prato de sopa” (BRASIL, 2013, p. 

24). 

Santos não apresenta com minúcias apenas o espaço da cela, mas também o faz no 

tocante ao pátio: 

Em contrapartida, o pátio se mostra um lugar de ‘claridade intensa’, cercado por um 

muro alto e branco, que sugere uma leve sensação de esperança característico dessa 

cor. O chão encimentado, uma desolação sob uma claridade estranha. Há apenas 

tanques com jatos d’água para que os detentos possam fazer a higiene pessoal sob 

pressão dos guardas (SANTOS, 2013, p. 31). 

Com isso, essa pesquisadora traz à tona mais um aspecto importante a ser analisado: o 

sentido das cores na obra assisiana. Acerca desse aspecto, “claro está que, ao dotar qualquer 

espaço de uma cor, o narrador ou eu-lírico está dotando-o igualmente de vários efeitos de 

sentidos, de várias conotações. Daí a necessidade de nos preocuparmos com a simbologia das 

cores” (BORGES FILHO, 2007, p. 76). Tal escritor ainda acrescenta:  

Essa relação tão marcante entre o ser humano e as cores torna necessário perceber 

quais são as simbologias básicas das cores para melhor analisar um texto. O artista, 

mesmo inconscientemente, está imerso no caldo cultural da sociedade em que foi 

criado, assim, não há como, ao produzir uma obra, escapar de algumas simbologias 

que lhe impregnam a formação cultural (BORGES FILHO, 2007, p. 76). 

Assim, as cores têm uma presença maciça no texto de AB e, por consequência, 

estabelecem efeitos de sentido que contribuem para a compreensão da obra. Por exemplo, o 

muro, presente no pátio da obra em análise, é da cor branca, vinculando, dessa maneira, uma 

ideia muito cara à narrativa: a ideia de libertação, pois “para os presos iniciados a parede branca, 

manchada de sangue, é uma abstração decifrada com facilidade: representa o grito de liberdade 

permitido, representa a possibilidade de comunicação” (MACHADO, 1981, p. 85-86). 

Sobre a cor branca no texto literário, Borges Filho afirma que ela dá uma ideia de 

passagem e é o que, de fato, percebe-se no desfecho do romance de Assis Brasil, ou seja, no 

muro branco, o protagonista suicida-se, partindo, assim, para um outro plano, comprovando-se, 

desse modo, o que afirma o referido pesquisador: 

O branco também estará quase sempre ligado a um valor de passagem. Assim, a 

maioria dos ritos de passagem são caracterizados pela cor branca. É um símbolo de 

transição de um nível inferior a um superior. Por esse mesmo motivo, o branco 
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também está ligado à simbologia cristã da transfiguração, da graça, é a cor da 

revelação (BORGES FILHO, 2007, p. 81). 

A cor branca é uma das que mais aparecem no texto assisiano, principalmente quando 

se trata do espaço do pátio. Além do muro, é relatado na obra que esse espaço, no geral, possui 

uma claridade vigorosa. Porém, além do branco, também há a presença da cor negra, 

caracterizando o espaço sombrio e desolador da cela. Sobre essas duas cores, salienta Borges 

Filho: 

De qualquer maneira, note-se que a principal simbologia do negro é negativa e a do 

branco é positiva, via de regra. Percebe-se que negro e branco são pares antinômicos, 

pares universais opostos e também complementares. Pares análogos a esses dois são: 

claridade/escuridão, aparecimento/desaparecimento, vida/morte (BORGES FILHO, 

2007, p. 79-80). 

Assim, ainda acerca dessa discussão, acrescenta-se que, “da mesma forma que a 

preferência por determinados espaços pode revelar sentidos interessantíssimos na análise de 

uma obra ou conjunto de obras, a preferência por determinada cor será igualmente significante” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 76). 

Outro aspecto da espacialidade da obra que merece ser comentado está ligado ao fator 

poder. Nessa seara, o espaço da prisão representa o poder do Estado opressor frente aos 

oprimidos que não têm nem ao menos o direito de saber as razões que o levaram à prisão, muito 

menos terão o direito de se defenderem. Desse modo, a obra Os que bebem como os cães 

enfatiza o lado hipossuficiente das personagens diante do todo poderoso poder estatal. Não 

havia opção para Jeremias, o que ele teria que fazer era apenas adaptar-se aos ambientes da cela 

e do pátio. Quanto a esse aspecto, comenta Santos: 

Na obra, a ação de Jeremias, bem como, dos demais prisioneiros são moldadas pelo 

poder que a cela e o pátio exercem sobre eles. Para não morrer ou evitar mais 

sofrimento, o corpo e a mente dos prisioneiros precisavam se enquadrar às mudanças 

abruptas dos ambientes que se revezavam entre a ‘escuridão total da cela’, e a 

‘claridade intensa’ do pátio; entre a umidade do primeiro e o ar fresco do segundo 

(SANTOS, 2013, p. 32). 

No tocante aos espaços exteriores à prisão, a obra não faz menção, exceto quanto aos 

espaços de memória a que o protagonista da narrativa busca continuamente. Na verdade, esse 

protagonista mal conhece os espaços internos daquele presídio, sendo surpreendido a cada 

momento com várias descobertas sobre ele. Acerca disso, salienta Machado: 

A repressão tematizada no texto também rompe todas as possibilidades de referência 

com a realidade exterior ao pátio, criando bloqueios espaciais e bloqueios 

psicológicos. O primeiro através de um espaço mínimo para circulação, culminando 

com um falso pátio, onde até o céu é pintado. O segundo através de drogas que 

mantém o prisioneiro entorpecido e impossibilitado de reagir. Localizar-se é também 

uma forma de identificar o poder que reprime (MACHADO, 1981, p. 81-82). 

Quanto ao tempo da narrativa, afirma-se que Os que bebem como os cães “é um romance 

de tempo psicológico” (LIMA, 2013, p. 199), sendo a recorrência à memória, uma das causas 
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para a existência dessa modalidade temporal: “Ensinava na classe de muitos alunos e sentia 

satisfação pela descoberta: um professor falando sobre a arte, sobre coisas supérfluas? Por que 

escolhera esse campo?” (BRASIL, 2013, p. 143). Essa passagem revela a personagem Jeremias 

recordando-se da sua profissão de professor. Desse modo, “os bloqueios, ou a incapacidade 

rememorativa da personagem garantindo o suspense, garante, igualmente, a fragmentação do 

relato, na medida em que a recuperação da memória do passado não ocorre linearmente” 

(MACHADO, 1981, p. 86). 

Como o tempo é psicológico, em virtude dos lapsos de memória descontínuos que o pai 

de Tudinha possui, esse tempo corre vagarosamente, pois a memória de Jeremias também se 

apresenta de forma morosa. Dessa maneira, “o resultado é um processo de recordação lento, 

dispersivo e cindido, não só pelos longos silêncios dos períodos de entorpecimento mental, mas 

também pelas interrupções dos guardas para que se cumpra a rotina do movimento no espaço 

físico” (MACHADO, 1981, p. 86). 

Portanto, a análise dos elementos da narrativa, presentes no texto Os que bebem com os 

cães, demostra que se trata de um romance pós-moderno e que alia técnicas narrativas 

diversificadas, com o objetivo de seduzir leitor. 

 

2.3 Assis Brasil: fortuna crítica 

Acerca da fortuna crítica de Assis Brasil, optou-se aqui por tratar dos trabalhos de 

pesquisadores que também discorreram sobre o corpus desta pesquisa em seus estudos e que 

desenvolveram tais trabalhos em ambientes acadêmicos. Assim, a seguir, serão apresentadas 

discussões sobre três dissertações de mestrado e uma tese doutorado, sendo que a ordem de 

apresentação dessas discussões obedecerá a um critério cronológico de publicação desses 

estudos.  

Com isso, tem-se na sequência um panorama sobre as obras Constantes ficcionais em 

alguns romances dos anos 70 (1981), de Janete Aparecida Gaspar Machado; A dialética do 

poder na relação entre resistência e repressão na obra Os que bebem como os cães, de Assis 

Brasil (2007), de Soraya de Melo Barbosa Sousa; Caminhos da crítica e da Literatura sob a 

perspectiva de Assis Brasil (2014), de Francigelda Ribeiro e Transformações nos paradigmas 

de Jeremias, em Os que bebem como os cães (2016), de Georgea Vale de Queiroz Siqueira. 

Primeiramente, discutir-se-á sobre o trabalho empreendido pela pesquisadora Janete 

Aparecida Gaspar Machado, na sua dissertação de mestrado intitulada Constantes ficcionais em 

alguns romances dos anos 70 (1981). Machado realiza um estudo sucinto sobre a narrativa Os 

que bebem como os cães, de Assis Brasil. Nesse estudo, a pesquisadora discute sobre a ação do 
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poder repressivo estatal frente às personagens da referida obra, como também traça uma 

reflexão no que tange ao fazer literário de AB e a finalidade prática da literatura com base no 

referido texto ficcional. 

Ao longo das suas reflexões, Machado evidencia que a narrativa Os que bebem como os 

cães expõe, de forma literária, as mazelas do sistema repressor ditatorial vigente no Brasil nos 

anos 60 e 70. Sobre a referida obra literária, assevera tal pesquisadora: 

E, além de tornar evidentes as marcas de uma mudança nas diretrizes estéticas do 

romance, aborda uma temática responsável: reflete o funcionamento do sistema 

repressivo, instalado pela censura vigente no país a partir dos anos de 60 e atuante 

durante, praticamente, toda a década de 70 (MACHADO, 1981, p. 78). 

Desse modo, Assis Brasil não assiste passivamente aos problemas sociais que assolam 

a população brasileira, mas, por meio da literatura, inclina-se a traçar um perfil crítico da época 

quanto às restrições de direitos, principalmente no tocante aos direitos à liberdade e, por meio 

de uma metáfora envolvendo o sistema prisional, sugere mostrar como eram tratados os seres 

que se colocavam em oposição ao regime vigente, acatando, assim, “[...] o princípio estético de 

dotar a literatura de uma função informativa e contestatória, tornando-a uma atividade 

pragmática” (MACHADO, 1981, p. 78). 

No texto literário assisiano as vertentes históricas e ficcionais formam uma linha tênue, 

constituindo-se em duas áreas complementares, uma ajudando a outra na construção de um 

painel sobre a década em que a obra Os que bebem como os cães foi publicada. Nesse sentido, 

“combinando História e Ficção, seu romance registra aspectos das crises do processo cultural e 

oferece contribuições à configuração de renovadas direções da ficção romanesca recente” 

(MACHADO, 1981, p. 78). 

Destarte, diante de tantas atrocidades atribuídas ao sistema repressor da época da 

ditadura, muitos dos que viveram nesse período relatam, como também os próprios livros de 

história, as situações humilhantes e as torturas cometidas pelos detentores do poder. Muitas 

vítimas desse processo preferiram a morte a ter que conviver em meio a contínuas restrições e 

sofrimentos. 

 É esse contexto que a obra Os que bebem como os cães supostamente tende revelar. 

Jeremias e seus companheiros de presídio praticam o suicídio como forma de libertação, fuga 

de uma vida em meio a condições sub-humanas. A seguir, há um dos momentos da obra em 

que Jeremias presencia um dos prisioneiros cometendo suicídio: “Fora o rosto de pedra, ao lado, 

que falara – viu quando o homem saiu correndo e começou a esfregar os pulsos no muro. Um 

guarda estava distante. Alguns homens se afastaram um pouco do tanque e deram uma espécie 

de cobertura ao companheiro que se sacrificava” (BRASIL, 2013, p. 127). 
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A personagem Jeremias tende a traduzir como eram tratados os presos políticos da época 

e todos aqueles que ousavam se colocar contra o regime desse período alimentado por 

dissabores. Assim, de acordo com Machado:  

Através da vida limitada do preso, o romance, como um todo, executa a denúncia da 

injustiça operada por ideologias desumanas. As misteriosas causas da prisão de 

Jeremias revelam a arbitrariedade desse poder central, que sem fundamento 

específico, desintegra um indivíduo através de sofisticadas formas de tortura 

(MACHADO, 1981, p. 83). 

Em virtude desses aspectos que aproximam a narrativa Os que bebem como os cães do 

momento histórico em que ela foi lançada, o texto assisiano é costumeiramente classificado 

como romance documental. No entanto, Ribeiro (2014) aponta que essa classificação, embora 

não seja tangente, deve ser analisada com um certo cuidado, já que se trata de uma obra literária: 

Que Os que bebem como os cães pode se realizar como romance documental – 

modalidade fortemente combatida na crítica assisiana – é inegável, visto que diversos 

dos seus elementos se reportam a um contexto específico. Contudo, reitera-se, há 

elementos na obra que possibilitam ampliar o arco interpretativo da mesma 

(RIBEIRO, 2014, p. 191). 

Nesse caso, Ribeiro (2014) ressalva que não há elementos explícitos suficientes e claros 

na obra em análise que apontem cabalmente para uma relação direta com a ditadura militar no 

Brasil, pois essa relação é apenas inferida, pois “o escritor-crítico construiu o romance em meio 

a uma teia metafórica que vai além das fronteiras históricas; podendo, inclusive, mas não 

somente, remeter à realidade brasileira do período do regime militar” (RIBIERO, 2014, p. 193). 

Além dessa discussão, faz-se necessário reafirmar o quanto o elemento memória ganha 

uma dimensão integradora nessa obra de AB, pois, por meio do líquido com alucinógenos que 

era dado pelos guardas aos presos, o objetivo era fazer com que houvesse uma desintegração 

da memória das personagens. Sobre esse processo de desintegração da memória que também 

acomete Jeremias, em que se pode visualizar principalmente no início da obra em análise, a 

pesquisadora Francigelda Ribeiro assim se manifesta: “Suas tentativas de reflexões eram 

esvaídas pela vertigem, pela falta de referência, seus pensamentos não encontravam centro de 

acomodação” (RIBEIRO, 2014, p. 179).   

Também foi a memória uma das responsáveis por fazer com que Jeremias viesse a 

enxergar com maior nitidez a condição em que estava imerso, pois, no momento em que ele 

descobre que a sopa e a água ingerida possuíam substâncias alucinógenas e as evita, essa 

personagem passa a se lembrar dos fatos que possivelmente os levaram a estar ali. Com isso, 

“[...] a tomada de consciência do personagem, por meio de suas lembranças/devaneios, alicerça 

a decisão de evadir daquele espaço” (RIBEIRO, 2014, p. 195).  
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No entanto, a evasão/fuga física é quase impossível diante de um espaço extremamente 

vigiado. Assim, essa recorrência às lembranças também se configura em uma maneira de aliviar 

as dores do presente ao tempo que em tais lembranças proporcionam uma fuga à realidade, 

conforme se pode observar no excerto seguinte: 

Já tentara uma vez absorver-se apenas com o pensamento, numa espécie de disciplina, 

mas disciplina incipiente e corpo intoxicado não lhe deram uma diretriz a seguir. 

Agora estava mais lúcido, sim, e podia recorrer ao passado – aos fiapos de passado – 

para fugir ao momento imediato (BRASIL, 2013, p. 118). 

Todavia, não somente a memória é um elemento de destaque no texto literário assisiano, 

mas também a verossimilhança. Dificilmente há como ler o romance de Assis Brasil e não traçar 

um paralelo com o contexto social e político vigente nos anos 70 no país. Nesse sentido, 

conforme Machado: 

[...] a direção poética que o romance assume e realiza: dar à ficção um teor de 

veracidade, ligando-a e comprometendo-a com o momento histórico, pretendendo ser 

tão real quanto a própria referencialidade e a ela mais fiel que a história narrada 

oficialmente. O que é possível porque Os que bebem como os cães denuncia verdades 

sonegadas a partir da ótica de quem foi afetado por elas (MACHADO, 1981, p. 87). 

Ademais, dentre outros aspectos, o autor da narrativa em análise se utiliza de variados 

recursos para deixar transparecer as suas ideias. Dentre eles, tem-se a epígrafe da obra: “A 

verdade histórica está muito mais na novelística do que no próprio relato dos fatos que 

constituem a história reconhecível como tal” (SÁBATO apud BRASIL, 2013, p. 3). 

Essa epígrafe, do escritor argentino Ernesto Sábato, aponta que há nas narrativas 

ficcionais muito mais fatos concretos do que se possa imaginar, pois existe uma intersecção 

latente entre história e ficção. Nesse sentido, “com efeito, pode-se afirmar que, assim como não 

pode haver explicação na história sem uma estória, também não pode haver uma estória sem 

um enredo por meio do qual ela seja convertida num tipo particular de história” (WHITE, 1994, 

p. 102). 

Ainda refletindo sobre o efeito que tal epígrafe confere à obra em análise, observa-se 

que “Assis Brasil, neste romance, estabelece uma poética pragmática, colocando a literatura 

romanesca em função da História. Para ele arte é a combinação equilibrada de imaginação e 

realidade” (MACHADO, 1981, p. 88). 

Já a pesquisadora Soraya de Melo Barbosa Sousa, na dissertação de mestrado intitulada 

A dialética do poder na relação entre resistência e repressão na obra Os que bebem como os 

cães, de Assis Brasil, defendida no ano de 2007 na Universidade Federal do Piauí - UFPI, 

discute sobre o senso de resistência e repressão presente em Os que bebem como os cães, 

afirmando que essa “[...] obra literária transforma-se num instrumento de resistência, um contra-

poder (sic) diante da realidade opressiva em que foi criada” (SOUSA, 2007, p. 74). 
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Analisando o romance de AB, Sousa (2007) discorre que não foi à toa que Jeremias foi 

investido da profissão de professor de literatura. De fato, ser professor tanto naquela época em 

que foi lançado o romance assisiano, em plena ditadura militar, como nos dias de hoje, em que 

o governo brasileiro atual de direita corta recursos das universidades e atenta contra a autonomia 

dessas instituições, continua sendo um desafio. Sobre a relação personagem da obra e estado 

opressor vigente à época em que foi publicado esse romance, comenta Sousa: 

[...] Vemos a convicção do protagonista de que sua profissão - ser professor – era 

justificativa para encontrar-se naquela situação de opressão. Ser professor de 

literatura, levar os alunos a questionar a arte, a realidade, o homem e seus ideais, é, 

em tempos de opressão, uma resistência explícita àqueles que exercem o poder. Esse 

pequeno resgate do passado é suficiente para Jeremias perceber que tem um alvo a 

atingir, uma missão a desempenhar, se não para seus alunos – por ter sido impedido 

de tal tarefa pelo sistema opressor – mas para aqueles que, como ele, encontravam-se 

sofrendo as consequências de sua resistência à repressão imposta. Diante disso, 

decide-se a iniciar a sua luta contra a opressão, trocando sua parca alimentação e o 

direito de ir ao pátio, por um grito que possa despertar aqueles homens esfarrapados 

e moribundos a reagir contra aquela situação subumana (SOUSA, 2007, p. 90). 

Assim como Sousa, também Machado discute sobre a profissão da personagem 

Jeremias, afirmando que a escolha de tal ofício para essa personagem oferece uma série de 

possibilidades/desdobramentos à narrativa, pois, sendo o protagonista do romance conhecedor 

da área das Letras, poderá ele, então, elaborar reflexões engajadas sobre a arte da palavra. Nesse 

sentido, afirma Machado: 

[...] o escritor contemporâneo preocupa-se em inserir, em seu relato ficcional, a 

orientação poética adotada. Assis Brasil repete o procedimento, utilizando tal epígrafe 

e distribuindo, ao longo do romance, confirmações da presença desta preocupação 

formal, inclusive fazendo da personagem Jeremias um professor de Literatura, 

também habilitada para compreender funções e procedimentos literários 

(MACHADO, 1981, p. 87). 

Esse estado opressor, presente na obra em análise, tenta a todo custo calar a voz daqueles 

que se levantam contra os seus desmandos, sendo que, a insubordinação encontrada por 

Jeremias diante da situação em que está inserido, é o grito. Ele ouve os gritos dos demais 

prisioneiros, motiva-se a também praticar esse ato, realiza essa ação e, com ela, também instiga 

os outros presidiários a continuarem essa corrente. Acerca disso, pontua Sousa: 

O grito, por sua vez, é uma outra estratégia de resistência encontrada pelos homens 

aos quais era imposto o silêncio torturador, tanto em suas celas, quanto no pátio, 

quando em contato com os demais prisioneiros para quem, sequer, era permitido olhar. 

Esse grito é dado, a princípio, por aqueles que se encontram há mais tempo na prisão 

e, de uma certa forma, resistiram à alienação provocada pela alimentação. É uma 

espécie de insubordinação para quebrar o silêncio imposto pelos guardas e, ao mesmo 

tempo, um grito de solidariedade e de estímulo para que os prisioneiros continuem 

resistindo e sobrevivendo às torturas às quais são submetidos (SOUSA, 2007, p. 90-

91). 

Tal grito produz seus efeitos. Aqueles que gritavam eram reprimidos violentamente e 

não recebiam comida por um certo tempo. Entretanto, como a sopa possui alucinógenos, passar 
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um tempo sem esse alimento faz com que o ser possa refletir mais conscientemente sobre a sua 

situação. Dessa maneira, para Sousa, o grito tem, como efeito, a produção do saber: 

Além de simbolizar a resistência dos homens oprimidos, o grito produz saber, pois, 

após o pátio, Jeremias reflete, em sua cela, sobre o significado que aquelas palavras 

gritadas por seus semelhantes podem ter para a sua existência e seu passado oculto. 

Seria o momento de buscar, na escuridão de sua mente, os seres que são representados 

por aquelas palavras e que, de certa forma, fazem parte de sua história [...] (SOUSA, 

2007, p. 91). 

Esse grito ecoa por dentro de Jeremias e faz com que ele vá ao encontro dos seus 

semelhantes no sentido de tentar compreender a realidade daqueles que, como ele, ali estão, 

funcionando como se fosse uma espécie de chamamento, trazendo para dentro daquele espaço 

aqueles seres que ficaram lá fora, distantes daquela prisão. Ademais, o grito também pode ser 

compreendido como uma forma de afirmação, como se quisesse dizer para todos que ele estava 

vivo e, portanto, precisava ser ouvido. Acerca disso, pontua Sousa: 

O conhecimento vai-se produzindo também através das reflexões resultantes das 

palavras gritadas, no pátio, e repetidas na memória de Jeremias, na solidão de sua cela, 

enquanto não era dominado pelo cansaço físico ou pelo torpor causado pelo alimento. 

Assim, as palavras ganham significado e consistência ao serem articuladas em sua 

mente na reconstrução de sua vida e de seus companheiros (SOUSA, 2007, p. 91-92). 

Jeremias não somente resistia perante todo aquele sofrimento, mas também mantinha a 

esperança de libertação e o grito era um combustível para que ela continuasse acesa e fosse 

propagada para os seus demais companheiros. Desse modo, “os gritos no pátio impediam que 

a porta da prisão psicológica fosse cerrada juntamente com a da cela” (RIBEIRO, 2014, p. 182). 

É o que se pode notar na passagem a seguir: “O grito era a única realidade ali – um desabafo, 

um reequilíbrio de emoções, uma esperança, o sinal de uma vida já vivida. Podia sentir isso: e 

passou também a viver em função dos gritos, assim como tinha, até então, vivido em função do 

prato quente de sopa” (BRASIL, 2013, p. 22). 

No tocante a esse sentimento de esperança na liberdade que mantinha o protagonista do 

romance em análise, destaca Sousa: 

Todos os sentidos, portanto, na falta de ideias e pensamentos sólidos, levavam-no a, 

num ato de resistência, buscar significado para sua vida e – embora seus opressores 

tentassem transformá-lo num ser embrutecido que bebe seu alimento como um cão – 

ele continuava a sentir-se homem que deseja a própria liberdade (SOUSA, 2007, p. 

93). 

Até mesmo quando o suicídio é uma realidade para aqueles presidiários, essa ação, 

segundo Sousa (2007) não invalida as suas buscas pela liberdade: 

[...] para aqueles homens esfarrapados, era um sinal de que sua dignidade não fora 

arrebatada, nem com toda a alienação provocada por seus opressores. E o sangue, 

utilizado como tinta, deixa na pedra – que poderia ser um livro – o que há de mais 

pessoal: a presença da vida de quem existiu e teve pulso sobre essa existência 

(SOUSA, 2007, p. 96-97). 
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Nesse mesmo campo de discussão acerca do suicídio em Os que bebem como os cães, 

prossegue Sousa: 

[...] a consciência de Jeremias sobre o seu suicídio, a sua escolha, a mensagem de sua 

vida é a razão de sua existência, não um gesto concreto apenas, mas o que simboliza 

esse gesto: uma ideia, um significado – a liberdade é o sentido da existência, a essência 

da vida humana. É o grito pelo sangue, a sua vida em doação a uma ideia que não 

cala: o homem não deve ser subjugado pelo homem. Se lhe tomam o passado e lhe 

submetem a uma presente caótico e torturante, ainda assim, o homem pode decidir 

pelo seu futuro pela sua própria morte (SOUSA, 2007, p. 98). 

No entanto, Ribeiro (2014) reflete com cautela o ato do suicídio, presente na narrativa 

em análise, como sinônimo de liberdade, embora não julgue totalmente inválida essa ideia:  

O suicídio pode ser, como dito, concebido como um ponto de fuga e, distinto dos 

gritos e das lembranças/devaneios que proporcionaram emoções vitais ao 

personagem, remeteu-o a uma espécie de beco sem saída, marcando o fim de suas 

aspirações, bem como de qualquer abstração acerca da sua existência, porém não 

deixa de ser um ato válido, porque uma reação consciente contra a opressão e o 

homicídio lento. Todavia, impelido pela hostilidade do cárcere, o suicídio não 

tangenciou a liberdade (RIBIERO, 2014, p. 195-196). 

Destarte, o muro é utilizado como recurso para a concretização do suicídio, 

representando, com isso, um espaço que remete à resistência. Assim, a morte, nesse sentido, é 

compreendida “[...]não como o fim do sofrimento, ou o destino traçado pelos seus opressores 

para as suas vítimas, mas uma ação consciente de quem comanda o seu destino e protesta contra 

todo e qualquer ato de tirania [...]” (SOUSA, 2007, p. 98). 

Outro aspecto que deve ser discutido quando se trata de Os que bebem como os cães diz 

respeito ao caráter desse romance, ou seja, trata-se de uma obra que aborda um regime ditatorial 

vigente na época de sua publicação ou é uma narrativa que possui um caráter mais 

universalizante? Sousa, a seguir, ao debater sobre essa questão, constrói uma resposta para a 

pergunta:  

[...] embora possamos situar a obra em estudo como produção literária da época da 

ditadura militar brasileira, não há, em sua narrativa, nenhuma referência temporal ou 

espacial a esse momento político pelo qual passava o país. Vimos, em páginas 

anteriores, que o que há é uma alusão ora feita pelo protagonista, ora pelo narrador, 

ao fato de que os guardas daquela prisão eram militares, nada mais que isso. Daí a 

nossa visão de que a obra traz a temática da repressão vivida pelo regime político 

brasileiro, bem como de qualquer sistema ditatorial ou totalitário existente em 

qualquer parte do nosso planeta. Assim, a análise seguirá a hipótese de que o tema 

abordado no romance tem caráter universal. O protagonista é, na realidade, a 

representação de todos aqueles que não se submetem à dominação do homem pelo 

poder da força [...] (SOUSA, 2007, p. 101).  

Sousa (2007), demonstrando as razões que fazem com que esse romance de AB se 

aproxime de uma discussão ora mais voltada para a ditadura no Brasil ora mais voltada para 

uma visão universalizante, procura, na sequência, justificar os motivos que fazem com que um 

pesquisador qualquer tenda a tomar uma posição X e não uma posição Y quanto a esse quesito: 
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Dessa forma, a obra, em questão, traz uma aspecto universalizante, no qual se veem 

referências válidas para um amplo universo social e também aspectos mais restritos 

nos quais se encontram representações da vida que estimulam à imaginação de um 

universo menor ou mais próximo do leitor. Assim, a alienação do personagem, a sua 

desorientação com uma realidade não-palpável trazem o aspecto universal, sem 

discernimento de situação histórica particular. Por um lado, a percepção da rotina do 

personagem e da presença autoritária dos guardas dá margens a uma analogia com a 

sociedade concreta, historicamente delimitada, que seria a sociedade brasileira em 

plena ditadura militar (SOUSA, 2007, p. 102). 

Desse modo, no texto literário de Assis Brasil, segundo Sousa (2007), a vestimenta dos 

guardas e a maneira como eles agiam ao caminhar, em marcha, dão uma indicação de que a 

obra está inclinada a mostrar uma realidade genuinamente brasileira, pois “a sugestão de que a 

obra recria a situação brasileira dos anos da ditadura é perceptível na alusão à natureza militar 

daquela prisão, pela presença dos guardas que, além da farda amarela com distintivos, 

marchavam numa cadência militar” (SOUSA, 2007, p. 102). 

Todavia, reitera-se aqui que não seria adequado afirmar, de forma categórica, que essa 

obra trata especificamente e tão somente da ditadura militar no Brasil, pois, não se pode perder 

de vista o aspecto conotativo, plurissignificativo, metafórico, etc. que permeia a obra literária. 

Com isso, Sousa afirma que:   

[...] pela inventividade do narrador e pela técnica utilizada por ele, aquele universo, 

apresentado na obra, transfigura uma realidade muito mais ampla; o que nos faz 

insistir na interpretação da obra como um processo inventivo, em que a realidade 

criada transcende, não uma sociedade específica, mas toda e qualquer situação em que 

é cerceado ao homem o direito supremo da liberdade em razão de leis e ideias criadas 

pelo seu par, sob a justificativa de um domínio necessário (SOUSA, 2007, p. 103). 

No tocante a esses aspectos plurissignificativos do texto literário, Sousa (2007) aponta 

que há passagens na obra em análise em que Jeremias formula “[...] conclusões irônicas sobre 

a sua situação desumana. [...] A ironia é sempre acompanhada por um sorriso do personagem 

como se dissesse ao leitor ou aos opressores, a quem queria denunciar, que ele era cônscio de 

seus pensamentos e de sua vontade [...]” (SOUSA, 2007, p. 112). Nesse sentido, tem-se, a 

seguir, um trecho em que se nota uma ironia exteriorizada por meio de uma gargalhada, no 

instante em que Jeremias, ressignificando as suas memórias, como também criticando o sistema 

opressor, responde uma pergunta feita por um de seus alunos: 

– Tudo é economia, professor? 

A gargalhada saiu entrecortada do peito, o corpo todo em convulsão: tossiu engasgado 

com a própria saliva. 

– Tudo é podridão. 

A voz estava clara, como se não se sentisse fraco ou houvesse se engasgado para gritar 

(BRASIL, 2013, p. 150). 

Além disso, Santos (2007) ainda revela que existe em Os que bebem como os cães uma 

discussão sobre a arte engajada, ou seja, “[...] há, dentro da narrativa, uma estrutura, uma 

reflexão sobre o papel que a arte desempenha para o homem e qual a sua relação com o real. É 
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o artifício do metadiscurso que a literatura traz para refletir sobre seu papel na vida dos homens: 

a arte questionando a própria arte” (SOUSA, 2007, p. 116). É o que se pode notar no excerto a 

seguir do texto de AB, fruto também das memórias ressignificadas de Jeremias: 

Espantou-se: não falara em continuação a seus pensamentos, mas ouvira novamente 

a própria voz e diante de si estavam inúmeras cabeças atentas, enfileiradas em frente 

ao quadro-negro. Sua voz não era de discurso, mas de solícita cadência explicativa – 

A ARTE TAMBÉM NÃO DEVE FUGIR AO REAL (BRASIL, 2013, p. 143, grifo 

do autor). 

Outra estudiosa que tratou sobre o corpus desta pesquisa é a professora Francigelda 

Ribeiro. Há anos ela estuda a produção de Assis Brasil. Desde o Mestrado Acadêmico em 

Letras, realizado na Universidade Federal do Piauí – UFPI e concluído no ano de 2007, com a 

apresentação da dissertação intitulada Tetralogia Piauiense de Assis Brasil: Interface entre o 

Literário e o Social, essa pesquisadora analisa a obra do referido autor.  

Ribeiro manteve uma coerência quanto ao prosseguimento dos seus estudos no sentido 

de continuar pesquisando a produção assisiana, concluindo o Doutorado em Literatura 

Brasileira no ano de 2014, na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, com a 

apresentação da tese Caminhos da Crítica e da Literatura sob a perspectiva de Assis Brasil. 

Nessa tese, a referida pesquisadora se empenha em analisar a crítica literária produzida 

pelo próprio Assis Brasil, pesquisando os textos publicados por ele no Suplemento Dominical 

do Jornal do Brasil, no período que compreende os anos de 1956 e 1961. Contudo, no quinto 

capítulo da tese de Ribeiro, intitulado A crítica e a ficção na estética do terror, ela formula uma 

breve análise sobre os romances que compõem o chamado Ciclo do terror, do referido escritor, 

dando destaque à obra Os que bebem como os cães. 

Esse Ciclo é composto pelos romances Os que bebem como os cães (1975), O 

aprendizado da morte (1976), Deus, o sol, Shakespeare (1978) e Os crocodilos (1980) e, 

segundo Ribeiro, as obras se relacionam entre si, formando um ciclo, por tomarem “como 

matéria-prima a opressão e a violência, da menor à maior intensidade, bem como a tentativa de 

resistência aos limites impostos aos personagens” (RIBEIRO, 2014, p. 173).  

O terror trabalhado por AB não é um terror que se enquadra na Literatura Fantástica, 

mas é um terror que surge como reflexo das tensões da vida cotidiana de seres marginalizados. 

Nessa mesma linha de raciocínio, assim se manifesta Ribeiro: 

O terror nos romances da série publicada por Assis Brasil – ressalta-se – não está 

associado com a ficção de terror, enquanto modalidade marcada pelo sobrenatural, 

tampouco com o romance gótico, fantástica, embora remeta, de outro modo, ao 

inominável. É um terror que se alastra pela existência comum, amalgamando-se ao 

cotidiano dos personagens que se veem perplexos diante das pressões ideológicas, das 

limitações, da violência, dos encontros medonhos, da opressão, das invasões 

mortíferas, das zonas abissais (RIBEIRO, 2014, p. 174-175). 
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Ribeiro (2014) traça uma crítica ao vocábulo ciclo, discorrendo que ele não repassa a 

ideia que esse grupo de obras assisianas pretende veicular para os leitores e, além de apresentar 

uma nova expressão para designar tal grupo, também apresenta as razões por ter optado por 

uma nova denominação para essa série de textos literários, como se observa a seguir: 

Os romances do Ciclo do terror engendram, a partir dessa especificidade, um universo 

representativo que será tratado aqui sob a terminologia de estética do terror, expressão 

pensada para projetar, no âmbito deste estudo, maior alcance interpretativo à análise 

do romance Os que bebem como os cães. A referida expressão se configura, pois, 

como uma arena na qual, os valores, as certezas e as crenças dos personagens entrarão 

em confronto com uma rede de forças antagônicas que porá em cheque o sentido de 

suas existências, expondo a perplexidade dos mesmos diante das consequências letais 

provenientes de tais confrontos (RIBEIRO, 2014, p. 175). 

Quanto ao enredo das narrativas que compõem o Ciclo, comenta Ribeiro, 

sinteticamente, a seguir, excluindo-se, aqui, o enredo de Os que bebem como os cães, primeiro 

livro dentre os quatro que formam esse agrupamento, por ele já ter sido objeto de discussão 

nesta pesquisa: 

No segundo livro da série, O aprendizado da morte, Olga, embora não estivesse em 

um presídio, fechou-se no seu conflito, ao descobrir-se com leucemia. [...] em outro 

romance da série, Deus, o sol, Shakespeare, [...] Hugo, personagem central, rebela-se 

contra a rotina que o aprisionava em uma sequência imutável. [...] em Os crocodilos, 

o último romance do Ciclo, cinco personagens, pertencentes a classes sociais distintas, 

foram caindo, um por vez, em um poço aberto no meio de uma rua. [...] famintos e 

enlouquecidos por tomarem consciência de que não sairiam daquele poço, 

resolveram-se, por meio de um ato canibal, devorar Margarida ainda viva, 

abocanhando-a, mutilando-a até a morte (RIBEIRO, 2014, p. 176-177). 

Ademais, Ribeiro (2014) observa que há um pessimismo que invade as personagens do 

Ciclo, fazendo com que surjam, com o avançar das narrativas, não somente histórias trágicas, 

mas também desfechos trágicos, provocadores de terror, pois essas personagens estão inseridas 

em determinados contextos em que não há saída para elas. Acerca disso, discorre a mencionada 

autora: 

[...] nos romances do Ciclo, cujo terror não surge frontalmente, mas vai perpassando 

os acontecimentos, avançando rumo à consciência dos personagens quando, no 

processo de busca que empreendem pela liberdade, por suas individualidades, dão-se 

conta de que só lhes resta o esmagamento de suas aspirações. A travessia nauseante 

pela ‘angústia metafísica’ está presente no trajeto dos personagens centrais dos 

romances do Ciclo do terror (RIBIERO, 2014, p. 176). 

Ainda sobre as personagens que povoam essa série de obras, de Assis Brasil, observa 

Ribeiro: 

Nos quatro romances do Ciclo do terror, os personagens – reitera-se – são submetidos 

a situações-limite, diante das quais só há malogro, o futuro se apresenta inalcançável. 

Os romances são construídos sob o caráter imperativo da negação, seus personagens 

têm suas individualidades esmagadas pela tortura, pela condenação, pela 

automatização imposta – elementos que se avolumam no abismo do terror (RIBEIRO, 

2014, p. 177). 
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Isso é o que se pode notar na personagem Jeremias. Ela é submetida a um contínuo 

tormento, fruto das forças truculentas do poder opressor, assim como atesta também Sousa 

(2007). Tem-se, na sequência, uma das passagens da obra assisiana em que se pode notar o 

tratamento ríspido dos guardas para com Jeremias no pátio:  

Fui agarrado pelos cabelos e posto em pé. Alguém lhe sussurrou com voz firme: 

– Se gritar, vai apodrecer lá dentro. 

E enfiou novamente sua cabeça na água. 

Estranho que não o houvessem amordaçado logo, como das outras vezes. 

Continuava com a boca livre. Eles simplesmente o desafiavam, mediam o tamanho de 

sua revolta e de seu medo (BRASIL, 2013, p. 76). 

Embora haja uma temática voltada para o suplício e personagens que passam por 

prolongados martírios, tudo isso, ocorrendo como que transversalmente por entre as narrativas 

que compõem o Ciclo do terror, cada uma delas poderá ser lida separadamente, sem prejuízo 

quanto à sua compreensão caso o leitor decida ler tais obras isoladamente, ou seja, a leitura de 

uma não implica necessariamente a leitura de outra(s) e vice-versa. “Desse modo, considerando 

também a independência de tais narrativas, o vínculo observável entre as mesmas não se faz 

por meio de personagens ou de espaço, por exemplo, mas por meio – pode-se assegurar – das 

situações-limite às quais os personagens centrais estão expostos” (RIBEIRO, 2014, p. 178). 

Mesmo o espaço não sendo considerado por Ribeiro um ponto de ligação entre essas 

narrativas, ele contribui de forma significativa para ao desenrolar das obras. Ao tratar do 

envolvimento entre espaço e personagem, Borges Filho (2007) chama de topofóbicos os 

espaços que concorrem para demonstrar aspectos negativos dessa relação, assim como se pode 

notar na passagem a seguir da primeira obra do Ciclo do terror: 

Recebeu um empurrão para o tanque, e sua cabeça foi mergulhada novamente sob a 

ducha. 

Veio a ordem: 

– Faça o seu trabalho. 

O seu trabalho era banhar o corpo, beber, lavar a roupa, tirar de perto de si todo e 

qualquer resíduo de fezes e urina: condenado a repetir. Para quê? É isso que diminui, 

que me tira a liberdade e minha condição humana (BRASIL, 2013, p. 100). 

Nesse excerto, Jeremias está no pátio e recebe tratamento ríspido por parte dos guardas, 

sendo empurrado e forçado a beber a água do tanque, líquido que ele já havia desconfiado 

possuir alucinógenos que alteravam o seu estado e impediam-no de agir lucidamente. Assim, 

tem-se aí um espaço tipicamente topofóbico, sendo “o fechamento espacial [...] comum aos 

(sic) quatro narrativas” (RIBEIRO, 2014, p. 185).  

Outro aspecto levantado por Ribeiro (2014) e, que, segundo ela, perpassa os textos que 

formam o referido Ciclo é o tempo como uma metáfora que impele as personagens a irem em 

busca da própria identidade. Refletindo sobre esse aspecto e referindo-se a Jeremias, comenta 

que ele “ousou que mediria o tempo, medir o tempo significava ir em busca de si. [...] Os 
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romances do Ciclo estão perpassados pela concepção de tempo enquanto referente último da 

consciência e, portanto, da subjetivação dos personagens, tempo e identidade não se dissociam” 

(RIBEIRO, 2014, p. 181).  

Acerca desse fator tempo como recurso que motiva a personagem para uma procura pela 

identidade, tem-se, a seguir, um trecho de Os que bebem como cães em que Jeremias, após se 

questionar sobre o transcorrer do tempo, lembra-se, finalmente, do seu próprio nome: 

De que tamanho fora o seu sono? Alguma coisa ainda o entorpecia, embora não 

estivesse bebendo da água do tanque – a sopa, a ração diminuída, também não alterara 

a sua expectativa. Não podia se privar do alimento: ou a embriaguez forçada ou a 

morte [...]. 

E como já dormira e se sentia um tanto descansado, esperaria ali mesmo pela volta ao 

pátio, quer esta volta tivesse o tamanho de todas as suas vigílias. [...]. 

Pensou em sua mãe – no pátio, por uns instantes, se lembrava dela com maior nitidez, 

se lembrava de sua mulher. 

Meu nome é Jeremias (BRASIL, 2013, p. 115-117). 

E colecionando mais derrotas do que vitórias na sua batalha para medir o tempo, na 

ânsia de realizar um encontro com a sua identidade, Jeremias faz uso da memória, a fim de 

promover tal encontro. Assim, “sem apoio externo que referendasse sua restituição identitária 

– o tempo enquanto passagem inexistia, havia somente o terror –, o personagem recobrou 

imagens que, para ele, justificavam o motivo de sua prisão” (RIBEIRO, 2014, p. 183).  

Porém, logo após o encontro com a sua identidade, Jeremias realiza um novo encontro, 

desta vez definitivo, irremediável, fatídico, ele conhece a morte. Acerca disso e identificando 

mais um ponto em comum entre as obras que compõem o Ciclo do terror, observa-se que “a 

busca pela vida, em todos os romances do Ciclo, está fadada ao fracasso, em Os que bebem 

como os cães, desde a entrada do personagem naquele presídio. Esfregava os pulsos, sentia a 

angústia do cálice não afastado, daria o seu sangue [...]” (RIBEIRO, 2014, p. 184). 

Diferentemente das sagas épicas em que os deuses interferem decisivamente na história, 

“no Ciclo, inexiste salvação ou deus ex-machina que venha inibir as feições do terror” 

(RIBEIRO, 2014, p. 184-185). É o que se pode observar na obra em análise. Nela, diante do 

clamor dos presos chamando pelo nome de Deus, não há alívio para o sofrimento, eles vão 

definhando gradativamente e, para cada um, a morte é somente uma questão de tempo.   

Outro trabalho que também tem como corpus o romance Os que bebem como os cães, 

de Assis Brasil, é a dissertação da pesquisadora Georgea Vale de Queiroz Siqueira, produzida 

ao longo do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal do Piauí – UFPI e 

defendida no ano de 2016.  

Nesse trabalho, a referida pesquisadora analisa principalmente as mudanças de 

paradigmas, de visão, do protagonista do romance em questão no que se refere aos seguintes 
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pares antagônicos: grito/silenciamento, obscuridade/lucidez e o muro como 

obstáculo/liberdade.  

Acerca do par antagônico grito versus silenciamento, no início de Os que bebem como 

os cães visualiza-se um Jeremias esperançoso, crente em dias melhores e os gritos externavam 

essa esperança trazida por ele. No entanto, ao final da obra, nota-se uma mudez dessa 

personagem, atrelada a um questionamento sobre a ação de gritar, como se pode notar no 

excerto seguinte: 

Estava indeciso, naquela fração de segundos que ainda o separava da mordaça – a 

mudez repentina e não poderia mais dizer coisa alguma aos homens. 

Mas o que lhes dizer? Vivam, homens? 

Não, não teria mais sentido (BRASIL, 2013, p. 128-129). 

Siqueira (2016) observa que há em Jeremias não somente essa mudança de atitude 

quanto ao grito, mas também quanto ao olhar que ele lança em direção ao seus semelhantes, 

carregando, assim, ao final da narrativa, uma visão negativa da natureza humana que se 

contrasta à visão positiva que havia sobre essa mesma natureza no início da obra. Nesse sentido, 

confirma Siqueira: 

Jeremias foi mensageiro da esperança no romance. Em inúmeras passagens afirmava 

senti-la e dizia que estava vivo porque tinha esperança. À medida que a narrativa 

avança e o personagem conhece mais e mais seu universo, esse sentimento começa a 

esmorecer. Cada vez que ele percebia que as ideias inicialmente concebidas por ele 

iam mudando – sua relação com a comida, a água, o pátio – a esperança sofria um 

novo baque. A natureza, até então sábia e bondosa, passou a ser cruel, pensamento 

acelerado pela conclusão de que o pior inimigo do homem é o seu semelhante 

(SIQUEIRA, 2016, p. 81-82). 

Quanto ao par antagônico obscuridade/lucidez, Siqueira (2016) aponta uma relação 

inversamente proporcional em Os que bebem como os cães, ou seja, quanto mais Jeremias vai 

se aproximando da lucidez, mas ele vai se distanciando da esperança e vice-versa. É o que se 

pode notar no trecho seguinte do romance em que o protagonista se aproxima da lucidez, porém, 

sabe que o seu fim seria ser carregado, sem vida, em cima de uma maca: 

Estava disposto a enfrentar o risco. Queria uma lucidez maior, embora sabendo do 

perigo de uma lucidez maior – embotar os sentidos por meio de drogas, ou de um falso 

cenário, sempre fora o objetivo dos carcereiros, que não podiam subjugar seus 

semelhantes por meio da violência. 

Recusaria a comida, como já havia recusado a falsa luz, o falso céu, a falsa esperança, 

o falso amor – recusaria ser enganado, num mundo de enganos, cuja saída única era o 

corredor comprido que só podia ser transposto por um maca – o gesto do homem que 

sangra era a última lucidez alcançada depois de tanto tumulto e confusão (BRASIL, 

2013, p. 116). 

Acerca desses efeitos que a lucidez provoca em Jeremias, destaca Siqueira: 

A lucidez retirou dele algum conforto que a ignorância trazia. Cada vez mais lúcido, 

Jeremias sente a presença da desesperança [...]. Sua mente mais inquieta, atenta à 

realidade, passou a inclinar-se em direção da morte, pois a esperança que existia 

passou a ser desesperança. Não esperava ser solto ou ter qualquer salvação, afinal, que 
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o (sic) faria? Os guardas que os mantinham presos e drogados? Os demais presos que 

estavam na mesma condição de impotência? (SIQUEIRA, 2016, p. 82-83). 

No que se refere ao par antagônico muro como obstáculo versus liberdade, o que se pode 

compreender é que Jeremias, inicialmente, teve um sentimento de perplexidade quando 

descobriu que os seus companheiros de prisão estavam morrendo diante do muro. Ele ainda 

queria mudar a realidade desse muro que levava à morte e impedir que os homens se 

sacrificassem: “Teve o ímpeto de gritar, berrar: parem, vocês estão loucos, vivam, vivam. Mas 

com que direito lhes pediria que vivessem a vida miserável que viviam? E pôde observar, de 

perto, que o homem esfregava furiosamente os pulsos no muro [...]” (BRASIL, 2013, p. 127). 

Porém, esse mesmo muro, gerador de morte, ganha, segundo Siqueira (2016), uma nova 

conotação para Jeremias ao final da obra, passando a representar o anseio pela liberdade, uma 

nova forma de se fazer ouvido perante o mundo, reestabelecendo, de algum modo, a dignidade 

que imaginava ter pedido. Dessa maneira, “o muro também teve seu significado alterado, 

deixando de ser apenas um obstáculo ao mundo exterior, sendo também um painel, onde os 

presos escreviam seu protesto. A dignidade há tanto perdida, seria readquirida no muro [...]” 

(SIQUEIRA, 2016, p. 83). 

Além disso, nesse mesmo trabalho desenvolvido pela pesquisadora Georgea Siqueira, 

ela pontua que a cela e pátio não são os únicos espaços da obra, ideia também defendida aqui 

nesta pesquisa, pois o grito ganha status de espaço no sentido que ele é um elemento em que se 

apoiam os prisioneiros, um centro de sustentação para que dele possam ecoar os sentimentos 

reprimidos daqueles presidiários. Mesmo o grito sendo praticado dentro do pátio, aquele ganha 

capítulos próprios e uma independência deste, possuindo uma ideia de espaço implícita, 

compondo os capítulos cíclicos da obra com os demais, cela e pátio, que explicitamente 

possuem dimensão espacial. Acerca disso, afirma Siqueira: 

[...] o grito é criador do próprio espaço, ele preenche a ida ao pátio, torna-se a obsessão 

de Jeremias, que deseja ouvir o grito e, mais tarde, ser autor dele. O próprio fato de 

ter capítulos específicos voltados para ele, que se passam no pátio, deixa claro que a 

voz clama por seu espaço na disposição e organização do romance (SIQUEIRA, 2016, 

p. 52-53). 

No terceiro capítulo da dissertação de Siqueira, intitulado Topografia literária d’os que 

bebem como os cães e dividido em duas partes, denominadas A percepção do espaço ficcional 

de Jeremias e Aspectos estéticos, essa pesquisadora se dedica a discorrer sobre a temática do 

espaço ficcional, porém somente na primeira parte há efetivamente uma discussão sobre o 

espaço da obra em análise.  

Ademais, o capítulo possui apenas nove páginas de extensão, das páginas 49 a 60, 

empreendendo um debate limitado sobre o espaço ficcional. Isso se justifica no sentido de que 
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o foco principal do estudo de Siqueira é a análise da personagem Jeremias e as suas mudanças 

de paradigmas em Os que bebem como os cães. 

A respeito do modo como a narrativa se desenvolve e dos principais autores que 

influenciaram os textos assisianos, percebe-se que “a obra é marcada pelos processos mentais 

de Jeremias, isto é, pelo fluxo de consciência e pelo monólogo interior – características 

encontradas também em obras de Faulkner e Joyce” (SIQUEIRA, 2016, p. 57).  

Essa aproximação de Assis Brasil pelos escritores mencionados anteriormente por 

Siqueira contribuiu para que ele lançasse a obra crítica intitulada Joyce e Faulkner, o romance 

da vanguarda (1992). Nesse livro, observa-se que são “[...] fatores preponderantes na ficção de 

Joyce: modernidade, realidade e passado” (BRASIL, 1992, p. 11), fatores estes que podem ser 

identificados também na narrativa de AB. 

Já sobre Faulkner, assim discorre o referido escritor piauiense: 

Sempre causou espanto, a leitores habituados com uma literatura romântica ou de 

padrões tradicionais, o fato de alguns escritores norte-americanos – salientando-se 

William Faulkner – se apoiarem em temas onde preponderam a violência e a 

anormalidade. 

A Europa, mesmo ainda hoje lendo os romances e contos de Faulkner, não entende 

inteiramente como um escritor tem coragem de apresentar o seu povo pelo lado mais 

sórdido e baixo. E tem perguntado se é esse o verdadeiro retrato da nação americana 

(BRASIL, 1992, p. 14-15). 

Nesse sentido, não somente Faulkner trabalhou com temas violentos e ignóbeis, mas 

também o próprio Assis Brasil, sendo a obra Os que bebem como os cães um exemplo da 

utilização de tais temáticas no campo literário. Em consonância com essa visão acerca da 

referida obra, discorre Machado: 

[...] a concepção niilista sobre o destino do homem à mercê de absurdas organizações 

de poder é o que se apreende, enfim, nessa narrativa que mostra o ser humano 

condicionado a uma cela, um pátio, um grito. Condicionado a optar somente pelo 

destino inevitável: a morte [...] (MACHADO, 1981, p. 89-90).  

Além de Faulker e Joyce, Ribeiro (2014) afirma que as influências de Kafka, Prost e 

Dalton Trevisan são perceptíveis na produção de AB e acrescenta:  

Considerando aspectos relevantes da crítica assisiana, é possível identificar alguns 

caminhos confluentes entre sua ficção e obras de autores comentados por ele. Nesse 

sentido, ganha destaque o fato de que figuras marginais ocupem o centro de suas 

narrativas, tal como ocorre nas obras dos escritores por quem manifestou admiração 

(RIBEIRO, 2014, p. 186).  

Nessa esteira, tem-se mais uma vez como exemplo a obra em questão, pois nela, há uma 

reflexão em que se pode discutir sobre o tratamento dado aos presos políticos, seres excluídos 

e colocados à margem da sociedade pelo sistema opressor. 
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Dentre outros aspectos, em Os que bebem como os cães, o que pode parecer repetição 

enfadonha de palavras, é, na verdade, mais um recurso estilístico, utilizado por Assis Brasil, 

para reafirmar as ideias empreendidas nesse romance, conforme assegura Siqueira: 

Característica da narrativa anteriormente abordada é o uso de repetições de palavras, 

expressões e trechos. Por se tratar de um romance permeado por diálogos interiores e 

fluxos de consciência do personagem que busca o entendimento da sua condição, as 

repetições são um recurso utilizado em várias passagens, demarcando aspectos de sua 

rotina que seriam úteis nessas elucidações por meio de um processo mnemônico: 

repetição, ferramenta que demarca o raciocínio, sendo um reforço para o não 

esquecimento (SIQUEIRA, 2016, p. 65). 

Siqueira (2016) ressalta também nessa narrativa a presença de adjetivos que realçam a 

superioridade dos guardas diante dos oprimidos, tanto no que se refere aos aspectos físicos, 

como em “A mão enorme se abateu não somente sobre sua boca mas sobre seus próprios 

pensamentos [...]” (BRASIL, 2013, p. 30), como no que se refere aos objetos que eles portam: 

“[...] o cinto de fivela enorme, o enorme revolver de um lado [...]” (BRASIL, 2013, p. 16) 

usados pelos homens de farda amarela.  

O nível elevado de perversidade com que tais guardas agiam é um aspecto que também 

chama a atenção de Siqueira:   

O personagem, indaga-se sobre a crueldade que lhe é dispensada, sobre a sua realidade 

de encarcerado, pois, mesmo algemado, fraco – devido à desnutrição –, com sede, 

fisicamente debilitado, ainda é visto como uma ameaça ao sistema dominado pelos 

guardas, que querem calar sua voz, seja por meio de um tapa na boca, seja por meio 

de um esparadrapo. Virtualmente o leitor presencia a mudança nos sentimentos de 

Jeremias quanto aos guardas: de medo instintivo para ansiedade pela sua visita, 

posteriormente para sentimento de desafio (SIQUEIRA, 2016, p. 67). 

Siqueira (2016) também observa que há em Os que bebem como os cães, objetos usados 

por pessoas, mas que se remetem a objetos usados por animais. Ademais, ela ainda relata uma 

aproximação do protagonista com personagens que são animais, como no caso dos ratinhos que 

periodicamente visitam a cela em busca de comida.  

Além de Siqueira, Ribeiro (2014) também discorre sobre essa aproximação. De fato, o 

que falta de humanidade nos gestos dos guardas, sobra nos ratinhos, considerando a visão do 

protagonista da narrativa em análise. Dessa forma, “o universo animal – como aquele aludido 

no título do romance – surgia ali, per se, sem metáforas, cru, porém como manancial único de 

afeto: identidade e alteridade confluíam na presença do rato, posteriormente, dois ratinhos [...]” 

(RIBEIRO, 2014, p. 182). 

Dentre outros aspectos, Georgea Siqueira julga ser Jeremias uma personagem 

zoomórfica. Nesse sentido, comenta ela: 

As referências a nomes de animais são marcantes no romance, inclusive no título Os 

que bebem como os cães. Logo nos momentos iniciais, percebe-se a relação entre a 

condição de Jeremias e cães: ele, a não ser quando está no pátio, permanece 

constantemente com os braços amarrados às costas – que acabam por se tornar 
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membros praticamente mortos, vez que passa a maior parte do tempo na cela – sendo 

obrigado a comer de joelhos, inclinado para frente, tal como um cão (SIQUEIRA, 

2016, p. 68).  

Discorrendo ainda acerca da ideia defendida de que Jeremias é uma personagem 

zoomórfica, continua Siqueira: 

Para ele, a condição de homem tinha o condão de preocupar-se com os seres viventes, 

tratá-los com afeição, demonstrar compaixão e amor, o oposto do que recebia de seus 

algozes. Os ratinhos eram um lembrete de que ainda havia bondade dentro de si, que 

um dia foi amado, assim, aprendeu a amar o próximo e, por extensão, os seres vivos. 

Reforçando a tese que os ratinhos alcançam status humano e Jeremias sofre 

transformação em animal, destaca-se o fato de os animais terem um nome, antes 

mesmo do personagem principal da narrativa (SIQUEIRA, 2016, p. 74). 

Também Ribeiro (2014) compartilha com a referida pesquisadora essa ideia de que 

Jeremias é uma personagem zoomórfica, afirmando que, “em relação ao personagem principal, 

cujo itinerário reflete o dos demais companheiros, há um processo de zoomorfização, já 

sugerido na metáfora do título” (RIBEIRO, 2014, p. 193). 

Dentre outros aspectos, Siqueira (2016) menciona a aproximação do texto Os que bebem 

como os cães com a Bíblia Sagrada, especialmente quanto ao seu protagonista, pois tanto o 

Jeremias de AB como o Jeremias bíblico são personagens questionadoras e que buscam, cada 

uma, a seu modo, serem agentes de transformação. Por meio de comparações entre essas duas 

personagens, reflete Siqueira: 

Não coincidentemente, portanto, Jeremias é um dos nomes dos profetas bíblicos, que 

se autointitulou lamentador, que foi preso e exilado por pregações que desagradaram 

o poder de sua época, fez discursos e denúncias em praça pública contra as mudanças 

políticas de sua época, além de críticas ao povo, a sacerdotes, governantes. 

Assemelham-se à medida em que ambos estão insatisfeitos com a realidade em que 

vivem e optam, mesmo que isto lhes traga problemas e a perda da liberdade, por lutar 

pelo que acreditam ser certo, e não o fazem em silêncio, mas bradam para quem quiser 

ouvir e convidam outros a participar da luta (SIQUEIRA, 2016, p. 70). 

Mais um elemento, segundo Siqueira (2016), pode ser considerado um ponto de 

aproximação entre os referidos textos: a menção à metáfora do cordeiro. Na Bíblia Sagrada o 

cordeiro era um dos animais mais utilizados em rituais de sacrifício como oferenda a Deus. 

Também Jesus Cristo foi chamado de “Cordeiro de Deus” (JOÃO, 1, 29), por ter sacrificado a 

sua vida para a libertação dos seus semelhantes.  

No texto em análise de AB, Jeremias também se sacrificou e essa ação carregava uma 

conotação de libertação para si próprio, incitando os demais companheiros, com esse gesto, a 

fazerem o mesmo, como se fosse um destino que deveria se concretizar “para que se complete 

o trabalho dos homens em luta” (BRASIL, 2013, p. 159). Sobre essa presença do elemento 

cordeiro, presente nas duas narrativas anteriormente mencionadas, comenta Siqueira (2016, p. 

71): “Cordeiro é outro animal que traz uma simbologia interessante quando aplicado ao 
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contexto da obra, mais uma vez remetendo ao aspecto bíblico, uma vez que o cordeiro é animal 

comumente oferecido em sacrifício, além de ser símbolo de docilidade e obediência”. 

Assim, percebe-se na fortuna crítica de Assis Brasil elementos que contribuem para uma 

compreensão crítica da obra em análise do referido escritor. A seguir, discorrer-se-á sobre o 

espaço romanesco na literatura, com a abordagem de alguns teóricos para discussão e análise 

da narrativa aqui em estudo.  
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3 A LITERATURA E O ESPAÇO FICCIONAL ROMANESCO  

Neste capítulo, em um primeiro momento, aborda-se de forma sintética os seguintes 

pontos de discussão: a importância do espaço ficcional; a reduzida bibliografia sobre essa 

temática até os anos de 1980, o seu crescente estudo nas últimas décadas e os fatores que 

contribuíram para esse crescimento; as questões conceituais acerca do espaço; o espaço como 

elemento ficcional e a sua relação com as personagens. Essa discussão está fincada nas ideias 

de Antonio Cândido, Borges Filho, Brandão, Dimas, Lins, Santos e Oliveira, Tally Junior, 

dentre outros.  

Ainda nesse primeiro momento, há uma discussão sobre alguns teóricos que versaram 

acerca dessa temática tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Tal 

argumentação é balizada pelas ideias de Brandão, Dimas, Tally Junior, além de outros. 

Em um segundo e terceiro momentos discute-se, respectivamente, sobre as funções do 

espaço de acordo com a concepção de Ozíris Borges Filho em sua perspectiva teórica acerca 

do espaço ficcional denominada Topoanálise, como também sobre a ambientação, trazendo, 

assim, a contribuição de Osman Lins no que se refere a esse aspecto. Além dos autores já 

mencionados, o debate acerca da presente temática gira em torno das ideias de Bachelard, 

Dimas, Poulet, dentre outros. 

 

3.1 Aspectos gerais concernentes ao espaço ficcional 

Entender o papel que o espaço exerce dentro de uma produção literária é um dos 

caminhos para se entender a própria produção como um todo. Como na Literatura nada é por 

acaso, se o leitor não observar em que espaço está situada a narrativa e como ele foi construído, 

a compreensão do texto literário ficará comprometida, assim, “[...] pode-se afirmar que a 

armação do espaço na obra literária é igualmente importante para as ações dos personagens e 

desempenha inúmeras funções dentro da narrativa” (BORGES FILHO, 2007, p. 34). 

No entanto, mesmo com toda a relevância que o espaço exerce dentro da obra literária, 

o que se percebe é que, ao longo dos anos, no que se refere ao estudo tempo versus espaço, os 

estudiosos têm se debruçado mais detidamente acerca do tempo e, quando muito, tratam do 

tempo e espaço concomitantemente. Assim, os debates sobre aquele elemento recebiam maior 

atenção do que este e figuravam-se em um patamar mais elevado no que se refere à importância 

dada pelos teóricos e críticos literários. 

No que se refere ao patamar que outrora se atribuía ao espaço, em uma tentativa de 

justificar tal tratamento dado a esse elemento da narrativa, “é bem verdade que, reconheçamos 

logo, em certas narrações este componente pode estar severamente diluído e, por esse motivo, 
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sua importância torna-se secundária” (DIMAS, 1985, p. 5-6). Desse modo, segundo Dimas, o 

fato de o espaço se apresentar de forma fragmentada nas obras pode ser um fator que justifique 

o tratamento que tem sido despendido a tal elemento ao longo dos anos, colocando-o em 

segundo plano, tratamento este não compactuado por este estudo. 

Ainda na tentativa de justificar tal patamar atribuído ao espaço e fazendo uma 

associação às ideias do formalismo russo, do new criticism norte-americano, da fenomenologia, 

da estilística, do estruturalismo francês, das vanguardas europeias e do projeto modernista do 

início do século XX, discorre Brandão (2013, p. 22): “A associação reforça o argumento de que 

o espaço não ocupa posição de destaque nas referidas correntes teóricas porque as vanguardas, 

em linhas gerais, se recusam a atribuir à arte a função de representar a realidade”. 

Nesse sentido, pode-se inferir que o espaço não alcançou posição de destaque porque 

ele carrega uma elevada capacidade de representar a realidade, porém muitas correntes teóricas, 

ao longo dos anos, defendiam uma arte cada vez mais imersa no campo ficcional, atenuando os 

elos explícitos de contato com a realidade. E novamente aqui este estudo não se coaduna com 

mais essa justificativa depreciativa apresentada anteriormente acerca do elemento da narrativa 

em discussão, pois a literatura pode se apresentar de forma verossímil, preservando a sua 

qualidade estética.  

Acerca dessa discussão, Iser aponta que o texto literário pode incluir aspectos factuais 

e nem por isso tais aspectos passarão a se tornar inverídicos pelo simples motivo de se fazem 

presentes nesse tipo de texto, como também, a presença, por si só, desses elementos factuais na 

obra ficcional não a desqualifica como tal. Sobre esse debate, Iser assim se manifesta: 

[...] evidentemente, há no texto ficcional muita realidade que não só deve ser 

identificável como realidade social, mas que também pode ser de ordem sentimental 

e emocional. Estas realidades por certo diversas não são ficções, nem tampouco se 

transformam em tais pelo fato de entrarem na apresentação de textos ficcionais (ISER, 

2002, p. 959). 

No entanto, no texto literário, além da realidade factual, atuam também sobre ele outros 

elementos, tais como o fictício e o imaginário. Esses três elementos estarão imbricados, 

intimamente envolvidos, um dando completude ao outro e, assim, surge o texto ficcional e, 

sendo este um todo, uma unidade com fios bem entrelaçados, fica difícil e incoerente separar o 

que vem a ser realidade do que vem a ser fictício e imaginário. Desse modo, essa tríade passa 

a integrar um único plano: o plano ficcional. Assim, Iser defende a ideia de que na produção 

ficcional se manifestam atos de fingir: 

Se o texto ficcional se refere à realidade sem se esgotar nesta referência, então a 

repetição é um ato de fingir, pelo qual aparecem finalidades que não pertencem à 

realidade repetida. Se o fingir não pode ser deduzido da realidade repetida, nele então 

surge um imaginário que se relaciona com a realidade retomada pelo texto. Assim o 



52 
 

ato de fingir ganha a sua marca própria, que é de provocar a repetição no texto da 

realidade vivencial, por esta repetição atribuindo uma configuração ao imaginário, 

pela qual a realidade repetida se transforma em signo e o imaginário em efeito do que 

é assim referido (ISER, 2002, p. 959). 

Sobre esse debate, Ozíris Borges Filho afirma: 

Em termos filosóficos e científicos é fácil verificar a importância dada às reflexões 

sobre o tempo. Por outro lado, observa-se quão pouco, proporcionalmente ao tempo, 

o espaço foi explorado.  

No âmbito dos estudos literários, tal realidade não é diferente. Encontramos obras e 

mais obras teóricas a respeito do tempo. Entretanto, na bibliografia geral, é raríssimo 

encontrarmos um livro que aborde a questão espacial do ponto de vista teórico 

(BORGES FILHO, 2007, p. 12). 

Além disso, outro ponto merece ser colocado em discussão: o volume de obras literárias 

que versam sobre a temática do espaço ficcional. No que se refere a esse debate, considerando 

o período que compreende até a década de oitenta, “é minguada a bibliografia teórica do assunto 

de que tratamos, tanto no âmbito nacional, quanto no estrangeiro. Fôssemos discutir outros 

tópicos referentes à narrativa, o problema seria diferente: o da abundância da teoria” (DIMAS, 

1985, p. 15-16). 

Também Borges Filho, já nos anos 2000, comenta sobre essa dificuldade apontada 

anteriormente por Dimas, afirmando que “encontramos obras e mais obras teóricas a respeito 

do tempo. Entretanto, na bibliografia geral, é raríssimo encontrarmos um livro que aborde a 

questão espacial do ponto de vista teórico (BORGES FILHO, 2007, p. 12). 

Ainda refletindo no que tange a esse problema relativo à produção acerca do espaço 

literário, Dimas apresenta o seguinte posicionamento: 

Apesar da forte adesão do romance brasileiro ao espaço, seja urbano, rural ou 

selvático, a nossa crítica pouca atenção tem dedicado ao assunto, preferindo deter-se 

ora nas formas narrativas, ora em seus temas. Causa estranheza essa rarefação crítica, 

responsável pela dificuldade em se organizar um repertório bibliográfico extenso e 

sistemático, mormente num país cuja literatura respondeu e responde de pronto aos 

estímulos mesológicos (DIMAS, 1985, p. 16). 

É bem pertinente a reflexão formulada por Dimas, pois, de fato, vários escritores 

brasileiros, há décadas, utilizaram-se do espaço ficcional nas suas obras e isso, 

consequentemente, poderia ter gerado uma série de trabalhos teóricos que buscassem explicar 

tal utilização: suas peculiaridades, seus sucessos e suas dificuldades nessa empreitada. No 

entanto, a produção teórico-crítica sobre o espaço literário, ao longo dos anos, não dá conta de 

abarcar a quantidade de obras ficcionais que colocam essa temática em evidência. Dessa 

maneira, infere-se aqui que deve haver um número ainda maior de análises topoanalíticas.  

Mesmo havendo poucos estudos teóricos sobre o espaço em tempos atrás, o Brasil, 

desde o Romantismo, sempre apresentou um leque variado de obras que colocaram em 

evidência o espaço na literatura deste país, como aponta Antonio Candido: 
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[...] o nosso romance tem fome de espaço e uma ânsia topográfica de apalpar todo o 

país. Talvez o seu legado consista menos em tipos, personagens e peripécias, do que 

em certas regiões tornadas literárias, a seqüência (sic) narrativa inserindo-se no 

ambiente, quase se escravizando a ele. Assim, o que vai se formando e permanecendo 

na imaginação do leitor é um Brasil colorido e uniforme, que a criação artística 

sobrepõe à realidade geográfica e social. Esta vocação ecológica se manifesta por uma 

conquista progressiva do território. Primeiro, as pequenas vilas fluminenses de 

Teixeira e Sousa, cercando o Rio familiar e sala-de-visitas, de Macedo e Alencar, ou 

o Rio popular pícaro de Manuel Antonio, depois, as fazendas, os garimpos, os 

cerrados de Minas e Goiás, com Bernardo Guimarães. Alencar incorpora o Ceará dos 

campos e das praias, os pampas do extremo sul: Franklin Távora, o Pernambuco 

canavieiro, se estendendo pela Paraíba. Taunay revela o Mato Grosso, Alencar e 

Bernardo traçam o São Paulo rural e urbano, enquanto o naturalismo acrescente o 

Maranhão de Aluísio e a Amazônia de Inglês de Sousa (CANDIDO, 1959, p. 114). 

Nesse sentido, tanto Candido como Dimas comungam das mesmas ideias. Eles são 

categóricos em afirmar que a produção literária brasileira esteve, desde a época do Romantismo, 

bem servida de autores que colocaram em evidência o espaço em suas obras, porém a produção 

teórica sobre tal elemento da narrativa não acompanhou o volume bibliográfico apresentado 

pelas obras ficcionais. No trecho anterior, Candido faz referência a autores brasileiros que 

construíram verdadeiros painéis do país utilizando-se do espaço como elemento propulsor das 

suas estórias. 

Contudo, nas últimas décadas, diversos fatores contribuíram para que os estudos acerca 

do espaço ficcional ganhassem maiores proporções. Dentre eles, destacam-se: a) a dedicação 

dos escritores em pesquisar e em publicar detidamente sobre esse elemento da narrativa, assim 

como fazem Ozíris Borges Filho e Luis Alberto Brandão; b) a presença cada vez maior de 

produções acadêmicas que versam sobre essa temática, que se percebe por meio do volume de 

publicações dos últimos anos; c) a contribuição de eventos que colocam a discussão acerca do 

espaço ficcional em foco, como, por exemplo, a Jornada Internacional de Estudos sobre o 

Espaço Literário (JOEEL) que atualmente está na sua VII edição e que, em outubro de 2020, 

realizou uma edição especial, totalmente online, intitulada i web_joeel. Esses eventos têm 

colaborado para colocar em pauta a temática que envolve o espaço enquanto elemento ficcional. 

Lembrando que a JOEEL é organizada pelo Grupo de Pesquisa Interinstitucional sobre Espaço, 

Literatura e Outras Artes - TOPUS.  

Atualmente o crescente interesse pelos estudos concernentes aos espaço literário revela 

um novo olhar que se vem dando a esse elemento da narrativa, pois quando se percebe os 

pormenores que estão em torno desse espaço e a relevância que tais pormenores têm para a 

compreensão da obra literária, acredita-se que as discussões sobre a temática central aqui 

abordada ganharão cada vez mais fôlego no mundo pós-moderno. Acerca disso, discorre Tally 

Junior: 
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Nas últimas décadas, a espacialidade tornou-se um conceito-chave para estudos 

literários e culturais. Enquanto o século XIX parecia ter sido dominado por discursos 

sobre o tempo, história e desenvolvimento teleológico, e uma estética modernista 

parecia consagrar a temporalidade como a dimensão mais importante, especialmente 

no que diz respeito à psicologia individual, como acontece no romance de Marcel 

Prost, Em busca do tempo perdido, ou na filosofia do tempo e memória de Henri 

Bergson (TALLY JUNIOR, 2018, p. 13). 

Faz-se necessário deixar claro quando, de fato, a discussão sobre o espaço ficcional 

começou a ganhar relevância. O interesse crescente por essa temática tem como ponto de 

partida o momento logo após a Segunda Guerra Mundial. Desse modo, nasce um novo olhar 

para esse espaço literário. Com isso, muito do que antes havia sido omitido ou não visualizado 

na sua completude, a partir de então passa a receber uma nova visão, novos paradigmas, mesmo 

que ainda de forma insuficiente(s). Novas vertentes sobre essa temática foram lançadas, novos 

autores passaram a se dedicar à leitura, a compreender e a produzir acerca da temática em 

questão. Assim, tais discussões tornaram-se relevantes. Nesse sentido, revela Tally Junior: 

Mas lentamente, e de forma cada vez mais crescente, sobretudo após a Segunda 

Guerra Mundial, o espaço começou a reafirmar-se na teoria crítica, rivalizando ou 

mesmo ultrapassando o tempo, no que respeita à importância que lhe é atribuída pelos 

críticos e teóricos, sendo maior a probabilidade de a espácio-temporalidade lhes 

merecer maior atenção ou de o espaço vir a merecer-lhes igual atenção àquela que é 

consignada ao tempo (TALLY JUNIOR, 2018, p. 13). 

No plano internacional, Tally Junior menciona o pós Segunda Guerra Mundial como 

marco de uma crescente discussão sobre o espaço. Já Brandão tende a ser mais específico 

quanto a esse debate ao apontar uma linha temporal mais precisa: “Nas correntes teóricas 

humanísticas, a discussão sobre a categoria espaço atinge o apogeu, em termos de constituir um 

polo difusor, na França do final dos anos de 1960 e princípio dos anos de 1970, no contexto que 

se convencionou denominar estruturalista” (BRANDÃO, 2013, p. 73). 

Além disso, é necessário pontuar que o surgimento do pós-modernismo veio a legitimar 

esse novo patamar que o espaço passa a ocupar. Assim sendo, não há dúvidas de que uma das 

propostas do pós-modernismo é trazer, proporcionar uma nova roupagem em relação ao que até 

então estava sendo produzido e o espaço ficcional se estabelece como uma nova maneira de se 

debruçar sobre o texto literário. Nessa seara, afirma Tally Junior: 

O ponto de viragem para a espacialidade, a ‘viragem espacial’ como tem sido 

designada, teve como base uma nova sensibilidade estética que viria a ser entendida 

como pós-modernismo, aliada a uma forte teoria crítica proporcionada pelo pós-

estruturalismo, especialmente no âmbito da filosofia francesa, mas que rapidamente 

se estendeu a vários países e disciplinas (TALLY JUNIOR, 2018, p. 13). 

Assim como Tally Junior, Edward W. Soja também vem referendar acerca da 

importância do pós-modernismo e das suas novas concepções no que se refere ao tratamento 

dado ao espaço (e ao tempo). Desse modo, Soja, contrário ao isolamento do espaço, propõe 

uma aproximação deste com a ciência, a arte, a filosofia e a política, e uma disposição para 
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enfrentar os obstáculos que poderão surgir para a concretização dessa aproximação.  De acordo 

com Soja, a espacialização do pós-modernismo: 

[...] reveste-se de uma reconfiguração cultural e ideológica, de uma definição 

modificada do sentido vivencial da modernidade, da emergência de uma nova cultura 

pós-moderna do espaço e do tempo. Está em sintonia com as mudanças na maneira 

como pensamos e reagimos às particularidades – aos perigos e possibilidades – do 

momento contemporâneo, através da ciência, da arte, da filosofia e dos programas de 

ação política (SOJA, 1993, p. 79). 

Ademais, a globalização configura-se como um outro fenômeno que veio ajudar a 

alavancar os estudos sobre a temática do espaço na Literatura. Antes desse fenômeno, a visão 

que se tinha de espaço era mais limitada. Diante disso, recorrendo-se aqui a uma linguagem de 

cunho matemático, podem surgir as seguintes reflexões: Como se podia entender a dimensão 

de um espaço “X” se não se tinha como compará-la com a dimensão do espaço “Y”? Como se 

podia enxergar ou mesmo quantificar a pluralidade espacial de “X” se não se tinha a noção da 

pluralidade espacial de “Y”? Contudo, com o advento da globalização, muitas dessas chaves-

solução vieram a ser reveladas.  Acerca desse raciocínio, Tally Junior afirma: 

Os efeitos transformadores do pós-colonialismo, da globalização e do incremento de 

tecnologias de informação cada vez mais avançadas ajudaram a colocar o espaço em 

primeiro plano, à medida que os limites espaciais ou geográficos tradicionais eram 

apagados ou redesenhados (TALLY JUNIOR, 2018, p. 13). 

Desse modo, fenômenos como o pós-modernismo e a globalização contribuíram para 

que o texto literário ganhasse uma nova dimensão, um campo vasto a ser desbravado. 

Bandeirantes ousados, destemidos e talentosos começaram visitar e a revisitar os espaços 

ficcionais que se apresentavam a eles e, diante disso, surgiram novas análises literárias cada 

vez mais produtivas, exigindo do topoanalista um olhar atento para toda a cartografia que esse 

tipo de texto apresenta. No que tange a essa discussão, aponta Tally Junior: 

De certa forma, a literatura também funciona como uma possibilidade de cartografar 

oferecendo aos seus leitores descrições de lugares, situando-os numa espécie de 

espaço imaginário e fornecendo pontos de referência pelos quais poderão orientar-se 

e compreender o mundo em que vivem (TALLY JUNIOR, 2018, p. 12). 

Além disso, mais dois fatores contribuíram para o alavancar das discussões sobre o 

espaço ficcional especificamente quando se refere ao Brasil: a migração de grande parte da 

população da zona rural para a zona urbana e o capitalismo.  

Há algumas décadas o Brasil era uma nação predominantemente rural, porém o que se 

tem visto nos últimos anos é uma grande migração da população brasileira para os grandes 

centros urbanos e isso vai se refletir no campo literário. Assim, o elemento espacial passa a ser 

bem mais discutido, colocado em evidência, pois os motivos dessas migrações muitas vezes 

estão relacionados às condições espaciais em que vivem as pessoas que ali habitam e, sem 
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dúvida, a literatura também se dedica a tratar dessas questões, especialmente no que se refere à 

literatura engajada. Nas palavras de Tally Junior: 

[...] a reafirmação do espaço como uma preocupação nas ciências humanas 

transformou a nossa compreensão da história social e da crítica. Da mesma forma, foi 

dada maior atenção à organização espacial no seio das sociedades, incluindo as 

supostas divisões entre rural e urbano, o que tem enfatizado a forma como a geografia 

condiciona até mesmo os aspectos mais mundanos da vida cotidiana (TALLY 

JUNIOR, 2018, p. 24).  

O outro fator, exterior à obra literária, mas que tem contribuído indiretamente para 

avanço dessas discussões é o capitalismo. Esse fator atribui grande importância à propriedade, 

aos bens. Com isso, mais uma percepção é lançada sobre o espaço e a literatura, sendo que esta 

tem o condão de também mostrar essa nova percepção que se constrói ao elaborar a tessitura 

do seu conjunto de obras. Recorrendo a David Harvey3, Tally Junior discorre:  

[...] a permeação de quase todos os cantos e recantos do mundo pelas forças do 

mercado ou do capitalismo, enfatizou o que o geógrafo britânico David Harvey 

considera como a ‘compressão-tempo-espaço’ em sociedades modernas e pós-

modernas, nas quais os processos do capitalismo ‘revolucionam assim as qualidades 

objetivas do espaço e do tempo de tal maneira que somos obrigados a alterar, às vezes 

de forma bastante radical, a nossa representação do mundo’ (1990, p. 240). (TALLY 

JUNIOR, 2018, p. 24).  

Destarte, sabe-se que o espaço permeia toda a narrativa. Ele se caracteriza como um 

terreno-tapete em que desfilam as personagens, oferecendo um novo impulso à obra, como 

também oxigena a produção literária com as várias camadas de sua superfície múltipla e  

consistente, contribuindo para que essas personagens possam, ao fazer uso dele, construir 

heterogêneas possibilidades nas suas empreitadas, pois “[...] tudo na ficção sugere a existência 

do espaço – e mesmo a reflexão, oriunda de uma presença sem nome, evoca o espaço onde a 

proferem e exige um mundo no qual cobra sentido” (LINS, 1976, p. 69). 

Ademais, ressalta-se aqui que não se quer afirmar que o espaço é o elemento mais 

importante da narrativa, longe disso. É inegável que a própria Teoria Literária tenta demonstrar 

que todos os elementos da narrativa têm o seu grau de importância. O que se quer evidenciar 

aqui é que o estudo sobre o espaço merece atenção, pois o que se tem visto é uma valorização 

dos demais elementos da narrativa, mas o elemento posto aqui em evidência tem sido 

costumeiramente colocado em um calabouço, aprovisionado, sendo que, em função disso, 

muitas descobertas ainda estão no status do porvir. Assim, quando os estudiosos se atentarem 

para esse fato e começarem a alimentar e a valorizar esse preso injustiçado ao longo do tempo, 

 
3 HARVEY, David. The condition of postmodernit y: An enquiry into the origins of cultural change. Oxford: 

Blackwell, 1990. 
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a máscara de ferro cairá por terra e emergirá a verdadeira face do espaço e o brilho do seu olhar. 

Nessa seara, destaca Lins:  

A narrativa é um objeto compacto e inextrincável, todos os seus fios se enlaçam entre 

si e cada um reflete inúmeros outros. Pode-se, apesar de tudo, isolar artificialmente 

um dos seus aspectos e estudá-lo – não, compreende-se, como se os demais aspectos 

inexistissem, mas projetando-o sobre eles: neste sentido, é viável aprofundar, numa 

obra literária, a compreensão do seu espaço ou do seu tempo, ou, de um modo mais 

exato, do tratamento concedido, aí, ao espaço ou ao tempo: que função desempenham, 

qual a sua importância e como os introduz o narrador (LINS, 1976, p. 63-64). 

Não obstante, depois de evidenciada a relevância que tem o elemento espaço dentro da 

construção da obra literária, independente do gênero literário em discussão, embora essa 

discussão esteja mais presente quando se trata dos gêneros dramático e narrativo, faz-se salutar 

trazer a conceituação de espaço. Aqui prefere-se falar de conceituação e não de definição, pois 

esta mostra-se como algo fechado, petrificado, imóvel, já aquela apresenta uma visão geral que 

se tem no presente sobre algo, mas que é passível de alterações ao longo do tempo. Lins assim 

conceitua espaço: 

[...] o espaço, no romance, tem sido – ou assim pode entender-se – tudo que, 

intencionalmente disposto, enquadra a personagem e que, inventariado, tanto pode ser 

absorvido como acrescentado pela personagem, sucedendo, inclusive, ser constituído 

por figuras humanas, então coisificadas ou com a sua individualidade tendendo para 

zero (LINS, 1976, p. 72). 

Coaduna-se aqui com a visão de espaço apresentada por Lins (1976), pois esta pesquisa 

volta-se para o espaço especificamente no romance, evidenciando como esse elemento da 

narrativa inclina-se para se entrelaçar aos demais, enriquecendo-se. 

Acerca dessa discussão sobre o espaço, também é importante deixar claro que esta 

pesquisa dá preferência ao termo espaço ficcional em vez de espaço geográfico, pois, embora 

se tenha muitas vezes como referência o espaço concreto (geográfico), o escritor, ao elaborar a 

sua produção, lança um olhar sobre esse espaço e, a partir daí, tal olhar transforma, modifica 

tudo o que está sendo observado e o que antes era apenas espaço concreto, passa por uma 

mutação e transforma-se em espaço ficcional, cheio de amplas e variadas possibilidades. No 

tocante a esse aspecto, asseveram Santos e Oliveira: 

Melhor dizendo: a literatura costuma interrogar a certeza que possuímos quando 

acreditamos na concretude dos espaços. Não se trata de negar a existência do espaço 

físico, mas de chamar a atenção para o fato de que é impossível dissociar do espaço 

físico, o modo como ele é percebido. Trata-se, assim, de questionar a crença de que 

estabelecemos uma relação direta, estritamente direta, com o mundo que está à nossa 

volta (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 69). 

Nesse sentido, voltando-se também para a primazia do espaço enquanto elemento 

ficcional, destaca Brandão:  

Se o espaço, como categoria relacional, não pode fundamentar a si mesmo, é por meio 

de suas ‘ficções’ que ele se manifesta, seja para vir a ser tomado por real, seja para 

reconhecer-se como projeção imaginária, ou, ainda, para se explicitar, na 
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autoexposição de seu caráter fictício, como realidade imaginada (BRANDÃO, 2013, 

p. 35). 

Assim, não se pode perder de vista que o espaço na literatura possui esse caráter 

ficcional, sendo que compreender tal caráter, quando se trata do mencionado elemento da 

narrativa, fará com que as nuances que envolvem a teia desse espaço, armada dentro da obra, 

tendam a ser descortinadas, reveladas. 

Esse olhar ficcional que se lança sobre o espaço é algo típico da literatura, pois ela dá 

vazão ao sentido plurissignificativo, ao processo de singularização em que se lança um olhar 

sobre as coisas como se o leitor as estivesse enxergando pela primeira vez. Nesse sentido, tal 

olhar possui um jeito próprio, particular, de visualizar a realidade e, portanto, de observar o 

espaço, assim como discorre Lins:   

Note-se ainda que o estudo do tempo ou do espaço num romance, antes de mais nada, 

atém-se a esse universo romanesco e não ao mundo. Vemo-nos ante um espaço ou um 

tempo inventados, ficcionais, reflexos criados do mundo e que não raro subvertem – 

ou enriquecem, ou fazem explodir – nossa visão das coisas. (LINS, 1976, p. 64). 

Desse modo, a Literatura poderá se aproximar do espaço concreto ou se distanciar ainda 

mais dele, porém ela não terá o interesse de reproduzir esse espaço tal como ele é, pois esse 

compromisso de retratar fielmente/objetivamente a sociedade costuma ser assumido por outras 

áreas do conhecimento, tais como: a História e a Geografia, por exemplo. No entanto, pode-se 

afirmar que o Realismo, o Naturalismo e o Modernismo, especialmente na sua Segunda 

Geração, foram as estéticas literárias que mais detidamente conseguiram chegar perto da 

realidade e dela se utilizaram maciçamente para gerarem os seus textos. Porém, mesmo quando 

a Literatura aparentemente foge da realidade, ela poderá estar veladamente retratando-a por 

meio da sua teia que é a linguagem. Sobre isso, asseguram Santos e Oliveira: 

A literatura pode agir de duas formas básicas. Pode pretender atuar como um espelho 

plano, alimentando a ilusão de que é capaz de mostrar a realidade como ela é. Esse é 

o caso do Realismo, movimento literário difundido na segunda metade do século XIX, 

mas cujos princípios ‘realistas’ podem ser encontrados em épocas diversas. A segunda 

possibilidade, oposta à primeira, é a literatura assumir-se como espelho deformante, 

com a intenção de deslocar a imagem que a sociedade tem de si mesma. O objetivo 

desse tipo de literatura é o de abrir novos ângulos de visão, de revelar novas dimensões 

do real. Uma literatura que se deseja profundamente crítica, portanto (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2001, p. 72-73). 

O espaço não raro evoca sentimentos. É comum ouvir pessoas relatando que em lugar 

X lembra-se disso e em lugar Y lembra-se daquilo. Esses relatos têm o condão de demonstrar 

que muitas vezes uma carga subjetiva é atribuída a esse elemento da narrativa e essa carga é 

capaz de moldar tal espaço, fazendo com que tais modificações interfiram até mesmo 

decisivamente quanto ao desenrolar do enredo e, consequentemente, da movimentação das 

personagens.  
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Assim, quem desejar considerar o espaço de forma mais coerente e efetiva sob o prisma 

da Literatura deve refletir acerca dos pontos de discussão aqui apresentados, sendo que um 

desses pontos é a relação entre o espaço e a personagem, podendo-se afirmar que esta é um dos 

elementos da narrativa que mais sofrem os efeitos daquele, pois é a personagem quem perpassa 

diretamente sobre o terreno muitas vezes movediço da obra literária. 

Ademais, o espaço pode impregnar-se às personagens de forma tal que passa a consumi-

las. Nesse sentido, tem-se a passagem a seguir da obra Os que bebem como os cães, de Assis 

Brasil, em que Jeremias, sob o efeito de alucinógenos, não percebe o momento exato em que o 

prato de sopa foi servido para ele na cela: 

É mentira, é mentira, eu não estou vendo o prato. Não é possível – gritou entre as 

paredes abafadas. Os ratinhos pularam e desapareceram. 

Tentou sentir o gosto que lhe estava na boca, para ver se identificava algum resquício 

da última sopa, e com maior assombro ainda sentiu o sabor e o cheiro de seu alimento 

costumeiro. 

É mentira, é mentira. 

Arrastou-se na direção do prato. Caiu de mau jeito no atropelo da angústia e ficou por 

alguns segundos com o rosto na areia úmida. Sentia o cheiro do mofo, um cheiro 

pegajoso – por que alguns sentidos estão despertos e outros não? (BRASIL, 2013, p. 

107).  

Desse modo, nota-se um espaço que asfixia, sufoca Jeremias por entre “as paredes 

abafadas” da cela. Além disso, o cheiro do espaço invade o interior dessa personagem, ela sente 

o “cheiro do mofo”. O contato do protagonista com o espaço é dramático, é como se este 

estivesse sempre se sobrepondo àquele: Jeremias cai sobre a areia, arrasta-se sobre ela, sentido 

também o seu cheiro úmido e chega a ficar imóvel por certo tempo, dando a impressão de que 

foi vencido por toda a ambientação que o envolvia.   

No entanto, mesmo exercendo funções importantes dentro do texto literário, o elemento 

espaço já foi duramente criticado. Osman Lins, em Lima Barreto e o espaço romanesco (1976)4, 

expõe um posicionamento bastante polêmico do escritor inglês Robert Lidell5, autor do livro 

Alguns princípios de ficção (1961). Robert critica fortemente o espaço na Literatura. Embora 

tal escritor inglês tenha falecido em 1992 e, consequentemente, não tenha visto os avanços mais 

recentes dos estudos acerca do espaço romanesco, ele atribui ao espaço um caráter de 

coadjuvante ou menos que isso e, por esse motivo, tal posicionamento de Lidell não se coaduna 

 
4 Obra publicada em São Paulo pela editora Ática e não há reedição/reedições. 
5 LIDELL, Robert. Some principles of fiction. Londres: Jonathan Cape, 1961. Optou-se aqui por utilizar a tradução 

contida em Lima Barreto e o espaço romanesco, de Osman Lins, referenciada ao final deste trabalho. 
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com as ideias expostas nesta pesquisa. A seguir, pode-se constatar a crítica desse escritor inglês 

trazida por Osmar Lins: 

Já Robert Lidell toma posição diferente: ‘É tempo de investirmos contra o elemento 

descritivo na literatura.’ Ainda: ‘Na ficção, que mostra personagens em ação, o 

cenário terá provavelmente um caráter mais negativo que positivo.’ Concede, em 

Some Principles of Fiction, apenas uma página ao background, quase toda de 

transcrições: a primeira, de Remy. de Gourmont, diz que ‘o cenário de um romance é 

coisa de bem pouca importância.’ (LINS, 1976, p. 68). 

No tocante às palavras de Lidell, percebe-se que ele não vê com bons olhos o caráter 

descritivo romanesco, mas como não reconhecer, por exemplo, a qualidade dos textos de Eça 

de Queiroz sem reconhecer o talento descritivo desse escritor? Como não observar a forma, já 

reconhecida pela crítica literária, como ele descreve os espaços nos seus romances? 

Ademais, sabe-se que o espaço pode ser visto sob vários ângulos. Sobre ele são lançados 

variados olhares e a cada olhar está presente uma nova constatação que vem carregada de um 

certo grau de subjetividade que poderá gerar muitos aspectos implícitos. Para entender tais 

aspectos, o leitor é convidado a dialogar com a obra e esse primeiro diálogo poderá ser iniciado 

com qualquer um dos elementos da narrativa, inclusive com o espaço. Nesse sentido, não há 

como não dizer que tal elemento da narrativa é construído e inserido na obra com uma 

determinada intencionalidade subjacente e com contornos elaborados, como também, não há 

como não dizer que o leitor irá lançar um olhar sobre tal elemento, produzindo juízos de valor. 

De acordo com Santos e Oliveira: 

Não existe olhar isento: quando abrimos nossos olhos, mesmo quando não há um 

desejo ou um interesse explícitos de ver algo, projetamos significados naquilo que 

vemos. Tais significados não são puramente individuais, mas condicionados por um 

certo modo de olhar que é cultural (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 69). 

Nesse sentido, pode-se observar que a narrativa não se pretende reduzir ao denotado 

como alguns podem pensar no que se refere ao espaço. No entanto, tal espaço presente na 

narrativa contribuirá para que ela cumpra o seu papel de alargar os horizontes de leitura, pois a 

literatura é, sobretudo, conotação sobre denotação, pois se engana quem visualiza o elemento 

posto aqui em discussão como algo estático ou estanque dentro da configuração narratológica 

da obra, conforme pontua Lins: 

Deve-se ter presente, no estudo do espaço, que o seu horizonte, no texto, quase nunca 

se reduz ao denotado. Por vezes, claro, tende a fechar-se, como nas histórias policiais 

e de horror, onde proliferam as ilhas, as mansões solitárias, os poços, os calabouços, 

os subterrâneos, os quartos fechados, tudo indicando a existência de um 

seccionamento radical entre o mundo da narrativa e o mundo da nossa experiência 

(LINS, 1976, p. 72). 

Além disso, faz-se necessário discutir ainda acerca dos espaços de memória. Esse tipo 

de reprodução do espacial está bem atrelado a outro elemento da narrativa que é o tempo, dessa 

maneira, nos espaços de memória, espaço e tempo andam de mãos dadas. Nesse sentido, é 
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importante também investigar as vertentes que tornam esses espaços de memória tão produtivos 

e cada vez mais explorados pelos escritores.  

Assim, na tentativa de desenvolver um estudo próprio, utilizando-se novas expressões, 

porém partindo das ideias de Santos e Oliveira (2001, p. 83), apresenta-se aqui, de forma 

sucinta, a seguinte classificação acerca dos espaços de memória: espaço de motivação 

imbricada, espaço de capacidade de reelaboração e espaço de transmutação multifacetada.  

O espaço de motivação imbricada relaciona-se com o que levou tal narrador ou tal 

personagem a evocar esses espaços de memória. Em geral, os dissabores ou traumas 

vivenciados pelos referidos elementos da narrativa costumam evocar tais espaços. O espaço de 

capacidade de reelaboração relaciona-se à faculdade que o narrador ou a personagem tem no 

que diz respeito a dar nova roupagem a um espaço outrora já bem definido, ou seja, há uma 

modificação intencional de um espaço por meio da memória, em virtude do novo estado de 

espírito vivenciado pela personagem, por exemplo. Já o que se chama aqui de espaço de 

transmutação multifacetada é a capacidade que o narrador ou a personagem tem de evocar 

diversos espaços em um curto lapso temporal. Essa capacidade pode fazer com que vários 

espaços sejam evocados e externados, inclusive, ao mesmo tempo, trazendo um certo grau de 

complexidade à trama. Dessa forma, pode-se afirmar que “nas narrativas modernas, acentua-se 

a problematização da categoria espacial. Muitas vezes as personagens existem em um universo 

que é constantemente rearranjado pela memória. (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, p. 83). 

Ainda sobre os espaços de memória, podemos encontrá-los também em relatos 

autobiográficos. Na produção autobiográfica, por se tratar de um tipo de produção em que 

também se exploram configurações espaciais, há também a presença das três vertentes 

anteriormente citadas, relacionadas: espaço de motivação imbricada, espaço de capacidade de 

reelaboração e espaço de transmutação multifacetada. 

Na produção textual de viés autobiográfico tem-se muitas vezes como espaço de 

motivação imbricada, por exemplo, a infância. Assim, o resgate dessa infância fará surgir várias 

imagens espaciais que contribuirão para que o narrador ou a personagem viaje pelo seu passado 

e traga para o seu momento presente essas imagens e, com elas, também sua cultura, sua 

religião, sua língua, etc.  

Lembrando que tais imagens espaciais, por mais que tentem retratar fielmente a forma 

como elas eram originalmente, na verdade, quando são acionadas, ressignificadas pela 

memória, entra em ação o que se chama aqui de espaço de capacidade de reelaboração, ou seja, 

essas imagens espaciais trazidas não são aleatórias. Elas passaram por um processo de seleção 
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por parte da memória, como também o ângulo mostrado no presente é também o ângulo que a 

memória seletiva tratou de privilegiar.  

Considerando a classificação dos espaços de memória estabelecida nesta pesquisa, 

afirma-se que na obra Os que bebem como os cães, de Assis Brasil, há uma predominância do 

espaço de motivação imbricada, pois nessa narrativa os espaços são ressignificados por meio 

não somente dos alucinógenos contidos na água que os presidiários faziam uso, mas também 

por meio do tratamento violento e traumático, contínuo, a que estavam submetidas essas 

personagens.  

Os professores e pesquisadores Carvalho e Costa, no artigo intitulado A memória e o 

espaço ficcional em Os que bebem como os cães, de Assis Brasil (2020), tratam dos espaços de 

memória presentes no mencionado texto literário, afirmando que tais espaços “ganham 

destaque dentro desse romance assisiano” (CARVALHO; COSTA, 2020, p. 343-344). 

No artigo, esses pesquisadores, analisando a citada obra de AB e, mais especificamente, 

o protagonista dela, apontam: 

Jeremias, ao lembrar do espaço da sua casa, ao abrir o baú da mãe (por meio da 

memória), lembra-se dos seus familiares e de demais pontos cruciais da sua vida que, 

até então, haviam sido deixados de lado, em meio a tanto sofrimento dentro daquela 

prisão de condições inóspitas, sub-humanas (CARVALHO; COSTA, 2020, p. 347). 

O excerto a seguir de Os que bebem como os cães comprova o que vem sendo dito por 

Carvalho e Costa: 

Abriu devagar o velho baú: a filha lhe pedira a boneca da vovó. É a boneca mais 

bonita, e você me prometeu quando eu estivesse grande. Mas você é ainda 

pequenininha, minha filha. Eu quero, você prometeu, papai, prometeu, eu quero – uma 

boneca de louça, os olhos muito azuis: estavam embaixo de alguns lençóis que 

cheiravam a naftalina – os cabelos claros e compridos, os cabelos da mamãe que você 

cortou, o vestido de rendas e babados, o sapatinho preto de fivela dourada – não, as 

imagens não o levariam a coisa alguma, tinha que descobrir algo mais definido, mais 

esclarecedor. 

E feche a porta do sótão quando sair, querido. 

A porta do sótão – a madeira tão dura como ferro, o ranger metálico da velha 

dobradiça. A boneca da vovó está quebrada, minha filha, eu quero mesmo assim, pai, 

quero mesmo assim (BRASIL, 2013, p. 137). 

Nessa passagem da obra em análise, observa-se a memória ressignificando momentos 

do aconchego da humilde casa de Jeremias e dos momentos de convivência familiar outrora 

vividos pela personagem. 

Além da memória, o espaço costuma fazer uso de conceitos de outras áreas do 

conhecimento. Assim, pode-se afirmar que esse elemento da narrativa evoca um estudo 

interdisciplinar como forma de enriquecer o texto ficcional no momento em que o autor se lança 

a fazer um uso produtivo desse espaço, pois a Literatura não deve se colocar em uma posição 
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de autossuficiência. Quando se fala de espaço não há como não lembrar da Geografia, da 

Arquitetura, das Ciências Biológicas e da História.  

Desse modo, se o topoanalista tiver o conhecimento da utilidade que a geografia literária 

possui quando se deseja analisar uma obra literária de forma mais aprofundada, considerando 

as minúcias que essa análise exige, esse pesquisador dificilmente irá desconsiderar a relevância 

que o estudo interdisciplinar imprime quando se trata do espaço ficcional.  

Acerca dessa discussão, Brandão vai mais além, não atribuindo ao espaço apenas um 

caráter interdisciplinar, mas transdisciplinar. Dessa maneira, “é mais adequado, pois, afirmar 

que o espaço possui distintas histórias, dependendo do campo que se enfoca, mesmo que 

frequentemente haja cruzamentos entre campos e, como consequência, interseções das 

histórias, o que demanda uma abordagem transdisciplinar” (BRANDÃO, 2013, p. 20).  

Nesse sentido, o espaço não apenas chama para a discussão as demais áreas do 

conhecimento, mas perpassa por todas elas. Desse modo, o estudo do texto literário e de todo o 

seu percurso espacial deverão estar em sintonia com os demais campos do saber, pois “sobre a 

investigação do espaço na literatura, é bom salientar que ele é naturalmente interdisciplinar” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 13). 

Portanto, espera-se que o estudo do espaço na narrativa possa ganhar cada vez mais 

fôlego, auxiliando na construção de novas análises literárias que levem em consideração as 

contribuições que esse elemento da narrativa oferece para o texto ficcional.  

 

3.1.1 O espaço ficcional: abordagem teórica   

A discussão acerca do espaço ficcional ganhou uma dimensão maior nas últimas 

décadas. Isso se deve também ao legado de escritores que outrora alicerçaram a discussão sobre 

esse elemento da narrativa. 

Desse modo, Luis Alberto Brandão menciona na obra Teorias do Espaço Literário 

(2013), especificamente no capítulo três, autores e obras que ele considera “Prismas espaciais” 

e que não podem deixar de serem mencionados quando se trata desse debate: 

Em sintonia com o pensamento estruturalista, mas cada qual a seu modo, os textos 

‘Semiologie et urbanisme’ (Semiologia e Urbanismo), de Roland Barthes, e ‘Des 

espaces autres’ (Espaços Outros), de Michael Foucault, publicados respectivamente 

em 1970 e 1984, são ambos resultantes de conferências proferidas em 1967. Na 

posição contrária está La Production de l’espace (A produção do espaço), livro de 

Henri Lefebvre editado em 1974, em cujo texto introdutório, intitulado ‘Dessein de 

l’ouvrage’ (Plano da obra) [...], se formula a crítica a pressupostos estruturalistas 

(BRANDÃO, 2013, p. 73). 

A seguir, listam-se as proposições principais dos autores anteriormente mencionados 

pelo pesquisador Brandão no que diz respeito às suas principais ideias voltadas para o estudo 
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do espaço, embora esta pesquisa não apresente a pretensão de se alongar no debate específico 

sobre o legado nem desses três nomes já referidos nem dos três nomes que serão especificados 

mais adiante pelo citado pesquisador. Acerca do trabalho de Barthes, Lefebvre e Foucault, 

analisa Brandão: 

A proposição de Barthes é: ‘A cidade é um discurso, e esse discurso é verdadeiramente 

uma linguagem’. A partir daí, o autor detecta problemas, descreve os procedimentos 

habituais empregados na semiologia urbana, ao mesmo tempo que procura atualizá-

los por meio de um balanço dos debates, então recentes, da semiologia geral. A 

proposição de Lefebvre é: ‘O espaço (social) é um produto (social).’ Desta decorrem 

quatro implicações que dizem respeito às questões do espaço físico, dos elementos 

constituintes, do espaço social, do saber sobre o espaço e da história. Para Foucault, 

há dois tipos de posicionamento que englobam todos os outros: as utopias e as 

heterotopias. Define então heterotopias como ‘lugares reais’ que ‘são espécies de 

contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os 

posicionamentos reais [...] são ao mesmo tempo representados, contestados e 

invertidos’, ou seja, como ‘lugares que estão fora de todos os lugares’ (BRANDÃO, 

2013, p. 78). 

Além dos autores já mencionados por Brandão, ele ainda cita outros três nomes também 

de relevância reconhecida internacionalmente quanto aos estudos literários de forma geral e que 

costumam ser estudados para embasar vertentes outras que não os aspectos relacionados ao 

espaço ficcional, embora não há como dizer que tais autores versaram acerca da presente 

temática de forma casual ou pouco estruturada. Sobre isso, pontua Brandão: 

Trata-se, pois, de autores cujas obras podem ser denominadas – em razão da 

centralidade da noção de espaço e da relevância de suas derivações e ressonâncias – 

poéticas do espaço, expressão na qual o primeiro termo se justifica pelo destaque 

concedido à literatura, embora outras formas artísticas e outras manifestações 

culturais não sejam excluídas. 

As obras de Gaston Bachelard, Mikhail Bakhtin e Walter Benjamin, não obstante suas 

peculiaridades, comportam tal denominação. Na verdade, essas peculiaridades 

possuem relevância superlativa, já que tanto demonstram a variabilidade do conceito 

de espaço, sobretudo quando enfocado sob o prisma do texto literário, quanto 

sintetizam em cada obra um conjunto amplo de princípios epistemológicos e críticos 

(BRANDÃO, 2013, p. 87). 

Um dos teóricos citados por Brandão e que se enquadra em uma posição privilegiada no 

que tange aos estudos sobre o espaço literário é o pensador francês Gaston Bachelard com a 

obra A poética do espaço.  A noção acerca da natureza topofílica do espaço é uma dentre as 

várias discussões trazidas por Bachelard e que depois foram retomadas por outros 

pesquisadores, como Ozíris Borges Filho, que desenvolveu estudos sobre termos correlatos, 

tais como: topopatia e topofobia. No que se refere à contribuição desse pensador francês, 

salienta Brandão:  

[...] recusa da modernidade e da historicidade, filiação a certa tradição romântica e 

metafísica, as interações entre tipos de imaginação, a natureza topofílica, pedagógica, 

ambivalente e constitutivamente arquetípica da noção de imagem – caracterizam 

algumas das linhas de força centrais do pensamento bachelardiano e representam 

repercussões determinantes no que tange à noção de espaço proposta pelo autor 

(BRANDÃO, 2013, p. 92). 
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Outro estudioso mencionado por Brandão nos estudos acerca do espaço ficcional é o 

pensador russo Mikhail Bakhtin e a sua noção sobre o cronotopo que vem a ser a junção entre 

tempo e espaço, de forma imbricada, dentro do texto literário, ressaltando, assim, a relevância 

que tais elementos da narrativa possuem na construção do texto ficcional, conforme assevera 

Brandão (2013, p. 93): “A noção de cronotopo é sem dúvida a que traduz de modo mais 

explícito, na obra de Mikhail Bakhtin, o interesse pela discussão sobre o problema do espaço 

na literatura [...]”. 

Por fim, Brandão destaca também o legado do pensador alemão Walter Benjamin para 

os estudos quanto ao espaço literário. Para alguns, a menção a esse pensador alemão aliada a 

tais estudos pode parecer algo forçado, em que não há um liame aparente, porém não é o que 

se verifica, por exemplo, nas obras Rua de mão única e Infância em Berlim por volta de 1900, 

em que se pode constatar uma concepção cuidadosa e desenvolvida no tocante ao espaço 

ficcional. Acerca do legado de Benjamin no que tange à presente temática, destaca Brandão: 

Estratégia também importante é considerar toda a obra benjaminiana – sobretudo os 

arquivos do Projeto das Passagens – como uma espécie de romance potencial no qual 

o século XIX, ativado pelas referências do século XX, coloca em jogo cenários e 

objetos de cena (a rua, o panorama, o espelho, a moda, a passagem, o intérieur), 

procedimentos e técnicas (a fotografia, os tipos de iluminação, o cinema) e 

personagens (flâneur, o jogador, o colecionador, a prostituta). Enfim, há uma série de 

elementos cuja determinação espacial atinge alto grau de complexidade, são imagens 

espaciais desafiadoras porque conjugam produtividade conceitual e ambivalência 

metafórica (BRANDÃO, 2013, p. 101-102). 

Já sabendo que a discussão sobre o espaço ficcional requer um debate interdisciplinar, 

mencionam-se também aqui, brevemente, os comentários empreendidos pelo escritor e 

geógrafo Edward W. Soja na obra Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na 

teoria social crítica (1993). Nessa obra, ele desenvolve um novo olhar no tocante à tríade 

espaço, tempo e ser social.  

Desse modo, assim como Brandão estabeleceu os “prismas espaciais”, Soja listou nomes 

que, segundo ele, destacaram-se quanto aos estudos acerca do espaço e da geografia da pós-

modernização, denominando-os de “Perspicazes cartógrafos”. São eles: Berger, Foucault, 

Lefebvre e Mandel.  

Dentre esses nomes da pós-modernização cartográfica, dois deles, Foucault e Lefebvre, 

estão também incluídos no que Brandão chamou de “Prismas espaciais”. A seguir, Soja reflete 

sobre o quarteto de escritores listado anteriormente e que empreendeu discussões espaciais 

significativas para a contemporaneidade: 

[...] outra cultura do tempo e do espaço parece estar-se formando nesse contexto 

contemporâneo e redefinindo a natureza e a experiência da vida cotidiana no mundo 

moderno – e, com elas, todo o tecido da teoria social. Eu situaria a instauração dessa 

passagem para a pós-modernidade no fim dos anos sessenta e na sucessão de 
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acontecimentos explosivos que assinalaram, em conjunto, o término do longo surto 

de crescimento do pós-guerra na economia capitalista mundial. E, para identificar os 

primeiros e mais perspicazes cartógrafos dessa portentosa transformação, eu me 

voltaria novamente para os textos prefigurativos de Lefebvre e Foucault, Berger e 

Mandel, pois foi ali que a geografia da pós-modernização foi mais agudamente 

percebida (SOJA,1993, p. 78).  

Soja aponta que na pós-modernidade os debates sobre o elemento espaço deveriam 

ganhar um campo de discussão maior em detrimento do elemento tempo. Outrora, este gozou 

ao longo do tempo de muitos privilégios, no entanto, aquele guarda uma série de possibilidades 

que tendem a contribuir mais fortemente para com as peculiaridades do mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, os “perspicazes cartógrafos” tiveram um papel crucial para essa mudança de 

paradigma. Acerca disso, afirma Soja: 

Lefebvre, Foucault, Berger e Mandel consolidaram suas afirmações sobre a 

importância da espacialidade, todos eles, num momento histórico crucial, no qual a 

mais grave crise econômica global desde a Grande Depressão havia apontado ao 

mundo o término do surto de crescimento do pós-guerra e o início de uma profunda 

reestruturação que iria atingir todas as esferas da vida social e abalar os conhecimentos 

convencionais baseados em projeções simplistas do passado imediato. Embora 

Mandel não seja tão explícito, os outros três claramente fazem seus argumentos girar 

em torno do reconhecimento de que, agora, é mais o espaço do que o tempo que oculta 

as coisas de nós, de que a desmistificação da espacialidade e de sua velada 

instrumentação do poder é a chave para dar um sentido prático, político e teórico à era 

contemporânea (SOJA, 1993, p. 78). 

Além disso, pontua-se aqui que Soja não apenas reverenciou nomes de destaque em 

torno das abordagens sobre o espaço, mas também, ele foi portador de uma visão crítica flexível 

e aberta para um novo repensar no que diz respeito a essa temática, assim como se pode notar 

a seguir: 

[...] vem emergindo algo mais – uma teoria crítica mais flexível e equilibrada, que 

reenlaça a feitura da história com a produção social do espaço, com a construção e a 

configuração das geografias humanas. Novas possibilidades estão sendo geradas a 

partir desse entrelaçamento criativo, possibilidades de um materialismo 

simultaneamente histórico e geográfico; de uma dialética tríplice de espaço, tempo e 

ser social; e de uma reteorização transformadora das relações entre a história, a 

geografia e a modernidade (SOJA, 1993, p. 19). 

Diante do exposto, pode-se inferir que são várias as causas que desencadearam esse 

crescente interesse pelos estudos sobre o espaço ficcional nas últimas décadas.  Pode-se inferir 

também que outrora, mesmo com uma bibliografia pouco extensa acerca da presente temática, 

as obras e os autores mencionados aqui e que discorreram sobre o espaço ficcional foram 

elementares para fincar as bases teóricas no que se refere à essa temática, contribuindo para a 

construção de um alicerce firme para o surgimento de novas e acuradas discussões nesta seara. 
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3.2 As funções do espaço romanesco    

No que diz respeito ao estudo sobre o espaço ficcional, o filósofo e escritor francês 

Gaston Bachelard foi um dos que primeiro utilizou a expressão topoanálise, expressão esta que, 

na concepção de Ozíris Borges Filho, volta-se para a análise do espaço na obra literária. No 

entanto, segundo Bachelard (1989, p. 28), o vocábulo em discussão significa “estudo 

psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima”.  

Embora tal filósofo e escritor francês tenha promovido reflexões relevantes para o 

estudo do espaço ficcional na literatura, o conceito que ele formula sobre topoanálise não 

contempla toda a complexidade que esse termo exige. Nesse sentido, não se pode enxergar a 

topoanálise apenas como um estudo com viés psicológico acerca do espaço, pois, assim, estaria- 

se empregando um olhar limitador para as análises que envolvem tal temática.  

Refletindo sobre essas questões, o escritor contemporâneo Borges Filho, com base nas 

contribuições de Bachelard, mas não limitando-se a elas, ampliou o conceito de topoanálise, 

oferecendo, com isso, possibilidades para o surgimento de novas análises cada vez mais 

complexas no tocante ao espaço ficcional na literatura: 

Apesar de aceitarmos a sugestão de Bachelard em relação à terminologia, divergimos 

do pensador francês em relação à definição. Por topoanálise, entendemos mais do que 

o ‘estudo psicológico’, pois a topoanálise abarca também todas as outras abordagens 

sobre o espaço. Assim, inferências sociológicas, filosóficas, estruturais, etc., fazem 

parte de uma interpretação do espaço na obra literária. Ela também não se restringe à 

análise da vida íntima, mas abrange também a vida social e todas as relações do espaço 

com a personagem seja no âmbito cultural ou natural (BORGES FILHO, 2007, p. 33). 

O senso comum costuma atribuir ao espaço na literatura uma visão muito reducionista, 

lançando sobre ele um olhar predominantemente estático, unilateral, pouco expressivo. No 

entanto, a topoanálise vem para proporcionar uma visão mais acurada acerca desse elemento da 

narrativa, percebendo que tal elemento oferece uma gama de possiblidades ao texto literário. 

Nesse sentido, salienta Borges Filho: 

Portanto, a topoanálise, tal qual a entendemos aqui, é a investigação do espaço em 

toda a sua riqueza, em toda a sua dinamicidade na obra literária. O topoanalista busca 

desvendar os mais diversos efeitos de sentido criados no espaço pelo narrador: 

psicológicos ou objetivos, sociais ou íntimos, etc. (BORGES FILHO, 2007, p. 33). 

Com isso, uma das primeiras preocupações do topoanalista é identificar as funções que 

o espaço exerce no texto ficcional. Contudo, não se pretende aqui detalhar todas essas funções, 

mas apenas aquelas destacadas nos estudos da topoanálise, consideradas recorrentes nos textos 

literários, pois a “criação do espaço dentro do texto literário serve a variados propósitos e seria 

tarefa ingrata e fracassada separar e classificar todos eles” (BORGES FILHO, 2007, p. 35). 

Assim, uma das funções que o espaço ficcional pode exercer dentro da obra literária é 

caracterizar as personagens. Nesse sentido, “tem se acentuado, no espaço romanesco, como das 
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mais importantes, sua função caracterizadora” (LINS, 1976, p. 97). Desse modo, localizar onde 

determinada personagem convive, por exemplo, é uma das maneiras de procurar compreendê-

la melhor. 

 Se o topoanalista conhece bem as personagens, ele terá uma probabilidade maior de 

interação com a obra, captando a riqueza artística que ela se propõe a oferecer. Assim, o espaço 

ficcional funciona como uma espécie de passarela onde o pesquisador tem o privilégio de 

observar como, os que dele fazem uso, aproveitam cada parte do espaço utilizado.  

Como em um desfile, há momentos em que essas personagens param, fixando-se em um 

determinado ponto. É exatamente aí que se pode verificar se a espacialidade em que elas se 

encontram pode ser vista como elemento caracterizador, pois “muitas vezes, mesmo antes de 

qualquer ação, é possível prever quais serão as atitudes da personagem, pois essas ações já 

foram indiciadas no espaço que a mesma ocupa” (BORGES FILHO, 2007, p. 35). 

Importante notar que não são todos os espaços ficcionais que podem ser considerados 

caracterizadores das personagens. Para que essa função seja bem definida é preciso que o 

pesquisador se atenha não aos espaços transitórios, mas aos que as personagens se fixam por 

um tempo maior e/ou que tenham com eles relações socioeconômicas e/ou psicológicas 

relevantes, pois “esses espaços são fixos da personagem, são espaços em que elas moram ou 

frequentam com grande assiduidade” (BORGES FILHO, 2007, p. 35). 

A casa onde as personagens residem costuma ser um típico exemplo de espaço 

caracterizador. Esse espaço costuma retratar muito bem a identidade da personagem que dele 

faz uso. Observando a arrumação (ou desarrumação) da casa, como os móveis estão dispostos, 

a utilidade que é dada a cada um deles, os cômodos mais visitados, os objetos que o narrador 

faz questão de revelar ao leitor, tudo isso vai revelando pouco a pouco aspectos não apenas 

socioeconômicos, mas também, psicológicos e que farão a diferença para a compreensão de 

todo o enredo e de seus participantes. Analisando o espaço caracterizador, Lins (1976, p. 98) 

discorre que tal espaço “é em geral restrito – um quarto, uma casa –, refletindo na escolha dos 

objetos, na maneira de os dispor e conservar, o modo de ser da personagem”. 

A seguinte passagem da obra Os que bebem como os cães exemplifica o que vem a ser 

esse espaço caracterizador tratado nesta pesquisa: 

Aos poucos, foi ouvindo o que poderia ser alguém caminhando: vinha por um longo 

corredor, piso de pedra ou de algo que repercutia sólido – caminhava de botas, 

cadenciado, num ritmo definido, como se estivesse numa parada militar. 

Agora podia ouvir que a cadência única tomava um novo ritmo ou uma nova forma: 

outras botas se juntaram às primeiras – mais um par, dois ou três pares, o barulho era 

quase um tropel. 

As botas pesadas se aproximavam de suas entranhas. 
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O corpo estremeceu, sentiu uma pequena náusea. O barulho cadenciado representava 

alguma coisa em seu sangue, de que não tinha memória. Estava com medo, os 

sintomas não o enganavam (BRASIL, 2013, p. 9-10). 

Nessa passagem do romance de AB há a descrição de um espaço que caracteriza os 

guardas, personagens dessa obra assisiana. O corredor e o seu piso, as botas, o ritmo impresso 

pelo caminhar daqueles que estão utilizando-as, tudo isso imprime nessas personagens um tom 

de opressão, de autoritarismo. Ademais, os adjetivos e as locuções adjetivas relacionados ao 

espaço e descritos para qualificá-lo, tais como “de pedra” e “sólido” e as comparações utilizadas 

no trecho, como, por exemplo, “numa parada militar”, corroboram para reafirmar o tom de 

opressão e de autoritarismo que se investem os guardas. 

Desse modo, as reações de Jeremias diante da espacialidade do corredor e do ritmo das 

botas imposto pelo andar dos guardas naquele terreno manifestam um desconforto físico 

acentuado por parte do protagonista do romance, causando nele náuseas e medo. 

Nessa esteira, a descrição do espaço caracterizador pode revelar aspectos que a 

personagem carrega ao longo de todo o enredo ou apenas em um determinado momento da 

narrativa. Sobre esse ponto de discussão, comenta Borges Filho (2007, p. 36) que “em resumo, 

inúmeras vezes o espaço é a projeção psicológica da personagem. E essa projeção pode ser de 

uma característica intrínseca da personagem ou de um estado momentâneo”. 

Nesse sentido, Lins (1976, p. 98) afirma que “quando contribui para delinear uma 

personagem, o espaço em geral revela-se pouco útil para o evolver da ação”, assim, quando 

esse espaço se volta para caracterizar a personagem ele poderá abandonar o plano da ação, 

provocando, às vezes, um vazio/hiato dentro da narrativa entre a descrição e os acontecimentos 

listados. Porém, isso não significa dizer que a caracterização da personagem por parte do 

espaço, sempre ou em grande parte, estará desvinculada das ações da narrativa, pois, em 

algumas situações, acontecimentos e descrição ocorrem simultaneamente.  

No que diz respeito a caracterizar socialmente a personagem, os escritores costumam se 

valer não apenas de espaços interiores de convívio, mas, sobretudo, de espaços exteriores, 

assim, no tocante à personagem, “a inserção social desta, entretanto, pode ser sugerida em 

grande parte por elementos exteriores, como o bairro ou a situação geográfica” (LINS, 1976, p. 

98). Tal inserção costuma indicar, inclusive, a classe social a que ela pertence, revelando a força 

do capitalismo atuando dentro da esfera ficcional.  

Atenção deve ser dada para a função que a casa ocupa dentro das páginas literárias, pois, 

pode-se observar muitas vezes que a casa se transforma em uma prosopopeia e ganha assas, 

ganha vida. É como se as personagens que ali estão transferissem um pouco da vivacidade que 
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possuem para todos os cômodos que compõem esse espaço mágico e plurissignificativo. No 

que se refere a essa discussão, salienta Bachelard: 

Assim, diante da hostilidade, com as formas animais da tempestade e da borrasca, os 

valores de proteção e de resistência da casa são transpostos em valores humanos. A 

casa adquire as energias físicas e morais de um corpo humano. Ela curva as costas sob 

o aguaceiro, retesa os rins. Sob as rajadas, dobra-se quando é preciso dobrar-se, segura 

de poder endireitar-se de novo no momento certo, desmentindo sempre as derrotas 

passageiras (BACHELARD, 1988, p. 62). 

Outras vezes parece ser o espaço da casa que empresta às suas personagens um pouco 

das suas características: Um objeto de requinte pode emprestar para a personagem um pouco 

da sua elegância; um objeto áspero pode perfeitamente simbolizar a aspereza com que 

determinada personagem é ou age dentro da obra. Essas leituras são facilmente possíveis dentro 

das páginas da literatura. 

Ademais, a casa costuma representar um espaço de proteção. A aura das personagens 

quando usufruem desse espaço ganha configurações novas, como se a configuração espacial 

servisse para recarregar as energias dos seres que nela habitam, fazendo com que eles ganhem 

novos contornos e adquiram novos ímpetos para realizar ou continuar realizando o que propõem 

os seus enredos. Acerca disso, revela Bachelard: 

Tal casa convida o homem a um heroísmo cósmico. É um instrumento para afrontar 

o cosmos. As metafísicas ‘do homem atirado no mundo’ poderiam meditar 

concretamente sobre a casa atirada na borrasca, desafiando a cólera do céu. Contra 

tudo e contra todos, a casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do mundo, apesar do 

mundo. O problema não é somente um problema do ser, é um problema de energia e, 

consequentemente, de contra-energia (BACHELARD, 1988, p. 62). 

Nesse sentido, o escritor Assis Brasil em Os que bebem como os cães mostra aos seus 

leitores como a casa canaliza essa aura positiva. Na citação a seguir, Jeremias, mesmo estando 

na prisão e sofrendo muitas agruras, por meio da memória, expressa o prazer, a alegria que a 

casa representa para ele e para todos que lá estão presentes: 

Hoje é dia de meu aniversário, tenho quarenta e dois anos, me chamo Jeremias, sou 

professor de Literatura, tenho uma mulher e uma filha, minha mãe ainda está viva, a 

casa em que moramos é alugada, tem um jardim onde cultivo flores, hortênsias, 

margaridas, tem um quintal cheio de mangueiras, todo dia saio de casa pela manhã e 

vou para a escola, não tenho carro, pego o ônibus das nove horas – volte cedo hoje, 

meu filho, é seu aniversário, Tudinha vai fazer um bolo, ela já está uma moça, mas 

por que agitou os estudantes? (BRASIL, 2013, p. 151). 

Dentre os elementos que denotam esse encantamento que a casa caracteriza para 

Jeremias pode-se mencionar a forma como ele detalha o jardim, com a variedade de flores que 

nele contém. Não existe próximo a casa apenas o jardim, mas também as árvores frutíferas, 

como as mangueiras, denotando ser um espaço não somente belo, mas também um lugar que 

sacia os seres que estão ao seu entorno. Além disso, nela habita a mãe e a filha de Jeremias, a 
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Tudinha. Essas personagens que coabitam a casa ajudam a torná-la um espaço de acolhimento, 

aconchego, mesmo em meio à correria da vida. 

Com isso, os elementos materiais que formam a casa são importantes para os seres que 

nela habitam. No entanto, os pilares desse espaço podem ser as próprias personagens que nela 

habitam. Assim, de acordo com Bachelard: 

[...] nessa comunhão dinâmica entre o homem e a casa, nessa rivalidade dinâmica 

entre a casa e o universo, estamos longe de qualquer referência às simples formas 

geométricas. A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o 

espaço geométrico (BACHELARD, 1988, p. 62). 

Não é difícil imaginar que a casa tem o condão de ser um espaço privilegiado de 

intimidade. E como tal, esse espaço deixa de denotar a rigidez com que ele foi construído 

fisicamente para denotar um lugar de aproximação. Um lugar que reúne a mãe, a mulher e a 

filha não costuma a ser um lugar que desagrega, pelo contrário, tende a ser um lugar de 

vivências, mais do que isso, busca ser um alento. Nesse sentido, o protagonista da obra Os que 

bebem como os cães chega a mencionar que a sua vida é uma casa: “Hoje é meu aniversário, 

tenho quarenta e dois anos, minha vida é uma casa, um ônibus, um colégio, um pequeno clube, 

Tudinha, minha mulher, minha mãe, estou escrevendo um livro, enfim uma resposta direta. O 

que contém esse livro?” (BRASIL, 2013, p. 152). 

A presença da personagem é capaz de quebrar as estruturas do espaço sólido. O olhar 

da personagem é capaz de dar uma nova roupagem ao modo como as coisas ali se apresentam. 

Além disso, a casa funciona como uma carapaça rígida, mas que está sobre um ser vivo, abstrato 

e movente, protegendo-o. Nesse sentido, afirma Bachelard: 

Com efeito, a casa é, a primeira vista, um objeto rigidamente geométrico. Somos 

tentados a analisá-la racionalmente. Sua realidade inicial é visível e tangível. É feita 

de sólidos bem talhados, de vigas bem encaixadas. A linha reta predomina. O fio de 

prumo deixou-lhe a marca de sua sabedoria, de seu equilíbrio. Tal objeto geométrico 

deveria resistir a metáforas que acolhem o corpo humano, a alma humana. Mas a 

transposição para o humano ocorre de imediato, assim que, encaramos a casa como 

um espaço de conforto e intimidade, como um espaço que deve condensar e defender 

a intimidade (BACHELARD, 1988, p. 63-64).  

Dentre outros aspectos, o tempo tem o condão de provocar modificações no espaço, 

principalmente quando se refere à casa do tempo passado, pois a memória traz nas páginas da 

literatura um espaço impregnado de abstrações e de juízos de valor. É como se a casa 

ressignificada pela memória estivesse na ponta do lápis de um jovem desenhista, que deixa 

todas as suas impressões subjetivas em cada traço desenhado. No que se refere a essa discussão, 

discorre Bachelard: 

É preciso analisar melhor como se apresentam, na geometria do sonho, as casas do 

passado, as casas onde vamos reencontrar, em nossos devaneios, a intimidade do 

passado. É preciso estudar constantemente como, por meio da casa, a terna matéria da 
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intimidade recupera sua forma, a forma que tinha quando encerrava um calor 

primordial (BACHELARD, 1988, p. 64). 

Também George Poulet, em sintonia com as ideias de Bachelard no que diz respeito à 

relação entre espaço/tempo/memória, discorre sobre os espaços agradáveis de outrora evocados 

pelas lembranças: 

Reconhecer o portãozinho nos fundos do jardim é reconhecer um local que não está 

mais à deriva no espaço, mas que tem um lugar em nossas lembranças, e possui um 

nome. Aquele que estava em qualquer lugar do universo, redescobre-o subitamente 

em território familiar, onde nada mudou. Reencontrar o lugar pedido, se não é o 

mesmo que reencontrar o tempo perdido, é, no mínimo, algo de muito semelhante 

(POULET, 1992, p. 22). 

Esses espaços descritos por Poulet costumam possuir estruturas sólidas no imaginário 

das personagens, contribuindo para enriquecê-las psicologicamente, pois, por meio da 

memória, elas tendem a revelar os seus sentimentos e a fornecer ao leitor uma série de pistas 

que o ajudarão a compreender não apenas o presente, mas também o passado dessas 

personagens. 

A casa simples, por exemplo, em geral contém uma força muito grande nas páginas 

literárias, funcionando como um refúgio, intocada em relação às intempéries do mundo exterior. 

A rotina mais maçante passa a ser regida como se estivesse ao som de uma perfeita sinfonia, 

como se o desgaste que essa rotina poderia causar fosse anulado e as coisas mais simples, as 

ações mais modestas ganhassem contornos especiais, grande visibilidade, valorização, num 

processo de singularização, num olhar de quem presencia os pequenos gestos do cotidiano como 

se fosse a primeira vez. Nesse sentido, discorre Bachelard: 

Vou morar nas ‘gravuras literárias’ que os poetas me oferecem. Quanto mais simples 

é a casa gravada, mais ela trabalha a minha imaginação de habitante. Ela não é apenas 

uma ‘representação’. Suas linhas são fortes. O abrigo é fortificante. Quer ser habitado 

simplesmente, com a grande segurança que a simplicidade proporciona. A casa 

gravada revela em mim o sentido da cabana; revivo nela a força de olhar que a 

janelinha tem. E vejam! Quando digo sinceramente imagem, eis que sinto necessidade 

de sublinhá-la. Sublinhar não será gravar escrevendo? (BACHELARD, 1988, p. 65-

66, grifo do autor). 

Depois dessa discussão acerca da casa enquanto elemento literário caracterizador e 

sabendo que o espaço poderá exercer essa função, como também sabendo que a casa possui 

uma conotação profunda, podendo ajudar o leitor a compreender o desenrolar da narrativa, 

apresenta-se aqui mais uma função que o elemento da narrativa em análise poderá assumir 

diante do texto literário: influenciar as personagens. 

Por meio dessa função, as ações das personagens podem ser facilmente explicadas pelo 

espaço ocupado por elas, semelhante ao que acontece com obras que possuem uma visão bem 

determinista. É como se o elemento da narrativa aqui analisado adquirisse características de 

seres animados e passasse a ditar os passos que as personagens irão trilhar ao longo do enredo 
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da obra. Em síntese, pode-se afirmar que “muitas vezes, o espaço influencia a personagem a 

agir de determinada maneira” (BORGES FILHO, 2007, p. 37). 

Discorrendo também no tocante a essa função do espaço, Lins (1976, p. 99) aponta que 

“se há o espaço que nos fala sobre a personagem, há também o que lhe fala, o que a influencia. 

Sua função caracterizadora é quase sempre limitada e a influência que exerce restringe-se por 

vezes ao psicológico [...]”. Dessa maneira, pode-se deduzir facilmente que o grande poder de 

atuação que a referida função exerce sobre as personagens de uma determinada obra está 

relacionado ao campo psicológico, ligando-se, assim, fortemente ao conceito de ambientação. 

No romance Os que bebem como os cães nota-se também a influência do espaço sobre 

as ações dos personagens, especialmente sobre o protagonista da obra. Jeremias, mesmo em 

meio ao ambiente desolador da prisão, no início da sua reclusão nutria esperanças de dias 

melhores. No pátio, essa personagem incomodava-se ao notar a desesperança no olhar dos 

demais presos e, então, emitia gritos de encorajamento, a fim de que esses gritos servissem 

como alento e como combustível para que todos lutassem por dias melhores, por liberdade: 

– Vivam, homens. 

De posse de sua esperança, de seu amor, da paz que deveria nascer no íntimo de cada 

um, eles tinham que viver, que lutar pela vida sem medo. 

A porta se abriu com um ruído contínuo. As mãos grossas e pesadas o empurravam 

naquele gesto repetido (BRASIL, 2013, p. 66). 

Essa primeira frase da passagem anterior da obra em análise (“Vivam, homens”), 

emitida por Jeremias, foi pronunciada no pátio. Logo após a emissão da referida expressão, esse 

presidiário foi impedido pelos guardas de pronunciá-la novamente. No entanto, mesmo com o 

esparadrapo na boca, ele continuava com aquela frase na mente.  

Contudo, essa insistência em motivar os demais prisioneiros para a luta por liberdade e 

por melhores condições de vida não durou por muito tempo. Ao longo do romance Os que 

bebem como os cães, Jeremias passa a ver vários de seus companheiros sendo levados na maca 

depois de tirarem as suas próprias vidas esfregando os pulsos no muro que ficava no pátio. 

Assim, não demorou muito para que essa personagem perdesse a esperança que ainda restava, 

passando a ter o mesmo destino que as demais: a morte, o suicídio: 

Olha para um ponto mais branco, a pedra desnuda em sua natureza. É ali onde deve 

repousar os pulsos. E ali onde deve rasgá-los, para que se complete o trabalho dos 

homens em luta. Talvez não seja ele ainda o último na tarefa. 

E depois? O pátio está vazio agora, mas os algozes esperam – o muro continuará, as 

manchas, os sinais, que podem ser apagados com água e sabão (BRASIL, 2013, p. 

159). 

Com isso, não há dúvida de que o espaço opressor em que o protagonista da obra 

assisiana vivia o influencia quanto à perda da sua esperança e, consequentemente, quanto ao 
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suicídio praticado por ele, constituindo-se, assim, na única forma possível, considerando o 

contexto em que Jeremias estava inserido, de se libertar de tamanha tormenta. 

Pontua-se também aqui que o espaço poderá não apenas influenciar, mas também tornar-

se uma das personagens da obra. Acerca desse status que o espaço poderá exercer dentro da 

obra literária, salienta Poulet: 

[...]algumas vezes, parece que o lugar tem tanta necessidade de um ser que está prestes 

a engendrá-lo, a extraí-lo de sua própria substância por um ato criador idêntico àquele 

pelo qual emanam dele todas as flores, árvores, pedras, casas, todos os objetos que o 

constituem e adornam [...] (POULET, 1992, p. 33-34). 

Desse modo, não seria um exagero imaginar que no romance Os que bebem com os cães 

o espaço ganha contornos de personagem, pois ele age interferindo nas ações de Jeremias, assim 

como se pode observar a seguir: “Quando sentiu sede, arrastou-se até a sua fonte. A água 

baixara, mas ainda pôde sorver alguns goles, já com um gosto diferente, talvez da areia que a 

retinha” (BRASIL, 2013, p. 117). 

Nessa passagem, Jeremias tenta beber um pouco da água que havia reservado em 

decorrência de uma goteira existente dentro da cela. Ele acreditava que no líquido proveniente 

dessa goteira não havia a ação de entorpecentes. Dessa maneira, observa-se, nesse trecho, que 

ele rasteja por sobre o espaço, demonstrando, assim, um domínio desse elemento da narrativa 

sobre a personagem em discussão. Além disso, o mesmo espaço que oferece o líquido é o 

mesmo espaço que o retém, agindo como se fosse um vilão, um antagonista, e interferindo 

fortemente na vida de Jeremias, pois nem mesmo a água vinda dessa goteira ele pode ingerir 

por completo e com o sabor original. 

Outra característica do espaço ficcional é propiciar a ação. Nesse caso, o espaço 

funciona, de forma análoga, como os ventos para o velejador, lançando-se a favor das 

personagens, como se fosse uma passarela bem montada para que a modelo possa ficar livre 

para bem desempenhar o seu trabalho com muita desenvoltura. Acerca dessa característica, 

assinala Borges Filho que: 

Uma função muito simples do espaço é a de propiciar a ação que será desenvolvida 

pela personagem. Neste caso, não há nenhuma influência sobre a ação. A personagem 

é pressionada por outros fatores a agir de tal maneira, não pelo espaço. Entretanto, ela 

age de determinada maneira, pois o espaço é favorável a essa ação (BORGES FILHO, 

2007, p. 39). 

Discorrendo também sobre essa mesma função, Lins (1976, p. 101) afirma que “os casos 

em que o espaço propicia, permite, favorece a ação, ligam-se quase sempre ao adiamento: algo 

já esperado adensa-se na narrativa, à espera de que certos fatores, dentre os quais o cenário, 

tornem afinal possível o que se anuncia”. Nesse sentido, Borges Filho comunga das ideias de 

Lins, sendo que este vai muito além, pois aquele está mais voltado para o campo da 
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conceituação dessa função, enquanto que este busca mostrar para o leitor como se delineia a 

situação que contribui para que a função de propiciar a ação venha a se manifestar na narrativa. 

A seguir, há mais uma passagem da obra Os que bebem como os cães que exemplifica essa 

função do espaço de propiciar a ação: 

À sua frente saiu um homem da fila e correu em direção ao muro: parou e começou a 

esfregar furiosamente os pulsos ainda não algemados na parede áspera. 

A fila parou, os homens ficaram em expectativa – haviam acordado de sua letargia – 

os pulsos sangrando no muro de pedra, o vivo vermelho passado ali com um pincel 

de carne. 

Alguma coisa se formava no muro branco, completando outros sinais – foi empurrado. 

– Ninguém para. 

– Em frente, em frente” (BRASIL, 2013, p. 112). 

Nessa passagem há um dos presidiários que corre e, deslocando-se da fila, vai ao 

encontro do muro, a fim de realizar o seu desejo: suicidar-se. Todo o desenrolar dessa ação se 

desenvolve no pátio, tendo o espaço como elemento que propicia a ação, pois, evidentemente, 

seria descabido ou pouco usual praticar a ação de correr dentro da cela, local onde esses 

presidiários ficavam a maior parte do tempo. Com isso, o pátio, mesmo sendo um espaço 

também controlado, onde grande parte das ações dos presos é calculada, vigiada por aqueles 

que os guarnecia, como no caso das filas que se formavam para ida da cela para o pátio e para 

a volta do pátio para a cela, conforme se pode notar ao final da citação anterior, ele se constitui 

em um dos espaços em que se pode perceber uma movimentação maior das personagens da 

obra. 

Também o espaço poderá provocar ação e não apenas propiciá-la. Borges Filho, em 

Espaço & literatura: uma introdução à topoanálise, silencia sobre o que vem a ser o espaço 

provocador. Esse silenciamento poderá induzir o topoanalista a imaginar que provocar e 

propiciar poderiam designar o mesmo processo. No entanto, Lins aborda essa discussão e 

assinala que, diferentemente do espaço enquanto destinado a propiciar a ação:  

Aparece o espaço como provocador da ação nos relatos onde a personagem, não 

empenhada em conduzir a própria vida – ou uma parte da sua vida –, vê-se à mercê 

de fatores que lhe são estranhos. O espaço, em tal caso, interfere como um liberador 

de energias secretas e que surpreendem, inclusive, a própria personagem (LINS, 1976, 

p. 100). 

Oferecendo ainda mais detalhes no que tange ao espaço enquanto provocador da ação, 

Lins (1976, p. 101) afirma que “O fato de o espaço, em certos casos, provocar uma ação – 

desatando, portanto, forças ignoradas ou meio ignoradas –, relaciona-se com o imprevisto ou 

surpresa.”. Acerca dessa discussão, a seguir, apresenta-se um exemplo de espaço provocador, 

apontado por Lins, extraído do romance em análise do escritor piauiense Assis Brasil:  

E começaram a tirar a mordaça e a empurrar as cabeças para os jatos d’água. 

Da posição em que estava, pôde ver o par de botas brilhantes. E foi subindo o olhar 

pela farda amarela – o cinto de fivela enorme, o enorme revólver de um lado, o 
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cassetete, o peito largo como o de uma armadura, os botões dourados – e recebeu algo 

como uma coronhada por cima do ouvido esquerdo e caiu no chão duro e molhado. A 

vista escureceu ligeiramente (BRASIL, 2013, p. 15-16). 

Nesse exemplo, em que Jeremias está no pátio da prisão e é direcionado para realizar o 

seu próprio asseio diante dos jatos d’água próximos ao tanque no pátio, observa-se que a 

posição e o local onde Jeremias se encontrava são provocativos para o desenrolar desse trecho, 

possibilitando que ele pudesse enxergar com maior precisão o guarda e toda a sua fisionomia e 

vestimenta que evidenciam um estado de opressão. 

Além de provocar a ação, o espaço poderá situar a personagem geograficamente. 

Quando ele se comporta dessa maneira “não há outra função dentro da narrativa a não ser a de 

informar onde o fato aconteceu. Nenhum aspecto simbólico, psicológico ou social povoa o 

espaço. Apenas o evento em si importa, o espaço é inteiramente denotado” (BORGES FILHO, 

2007, p. 40). Isso demonstra que tal função atribui um caráter limitador ao texto literário. 

Diferentemente de Borges Filho, pesquisador que chega a classificar a referida função 

de “meramente factual, pobre, por assim dizer, na medida em que não possibilita uma 

imbricação simbólica com as personagens” (2007, p. 40), Osman Lins afirma que tal função 

tem o seu grau de importância dentro da narrativa e merece ser observada, pois apresenta 

informações que devem ser levadas em consideração para compreensão da proposta textual que 

a obra apresenta, sendo que esta pesquisa, no que se refere-se à mencionada função, coaduna-

se com as ideias deste autor. Acerca dessa discussão, revela Lins: 

Equivocamo-nos, porém, se acreditamos que a função de situar a personagem carece 

de interesse. Realmente, o interesse de indicações como ‘Voltou frei Rufino à sua 

cela, que ficava no bosque’ ou ‘Em certo lugar viviam quatro irmãos brâmanes’ é 

limitado e a própria imprecisão do espaço, nesses casos, serve a uma objetivo: o de 

sugerir que não se trata de um fato real e sim um ‘conto’, algo ocorrido ‘no bosque’, 

‘num certo lugar’, sítios convencionais – na verdade, lugar algum – onde o imaginário 

se realizaria (LINS, 1976, p. 101). 

No entanto, pesquisadores, como Borges Filho, não avaliam de forma positiva o texto 

literário que se propõe a apresentar essa função do espaço ficcional de forma isolada por 

entenderem que, quando o narrador situa a personagem geograficamente no espaço, ele poderá 

não explorar as potencialidades que este elemento da narrativa apresenta para construção de 

sentido textual, para o desenvolvimento do enredo, para a tessitura da obra. 

Todavia, Lins é taxativo quanto ao reconhecimento da significativa contribuição que a 

função de situar a personagem geograficamente oferece ao texto. Nesse sentido, segundo Lins: 

[...] nas histórias onde o processo narrativo cresce em complexidade, o ambiente, 

mesmo quando não ligado à personagem por uma relação de causa e efeito, pode 

contribuir de vários modos para o relevo dos eventos narrados, isto é: situa e também 

enriquece (LINS, 1976, p. 101-102). 
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Em Os que bebem como os cães não foi identificada essa função espacial, pois todos os 

espaços mencionados no citado romance, de acordo com esta pesquisa, possuem uma razão de 

ser, indo além da atribuição de situar as personagens geograficamente, contribuindo para o 

desenvolvimento da narrativa, fornecendo elementos que proporcionam interação com as 

personagens e complexidade ao enredo. 

Ademais, o espaço poderá exercer a função de representar os sentimentos da 

personagem. Desse modo, haverá “uma relação de homologia entre personagem e espaço. 

Trata-se de um espaço homólogo” (BORGES FILHO, 2007, p. 40). Nesse sentido, por exemplo, 

se o espaço está indicando um dia com céu azul, flores desabrochando, borboletas voando e 

colorindo o ambiente e na passagem seguinte as personagens estão alegres, em harmonia, tem-

se um espaço que representa a função anteriormente mencionada. 

No excerto seguinte, o narrador do texto aqui analisado se encarrega de mostrar a ligação 

existente entre o espaço e os sentimentos da personagem Jeremias: 

A manhã esperada não vinha, o raio de luz salvador, a pequena claridade, mesmo 

algumas palavras soltas no ar, um grito, um pequeno barulho – a escuridão começava 

a fazer parte de seu corpo, de sua própria natureza. E pensou que estivesse cego, tão 

cego como se lhe houvessem arrancado os olhos pela raiz (BRASIL, 2013, p. 9). 

Nessa passagem da obra de AB o protagonista tem a sua expectativa frustrada em 

relação ao novo dia. Ele imaginava que a escuridão que pairava sobre aquele espaço se 

justificava porque ainda era noite, todavia, quando viesse o amanhecer haveria a incidência de 

claridade sobre a cela. No entanto, não foi isso o que aconteceu. A escuridão ali era constante 

com o decorrer dos dias e ela passa a invadir não somente o espaço, mas também o seu corpo, 

a ponto de imaginar que estivesse cego. Essa falta de claridade estava em comunhão com o seu 

destino naquela prisão. Havia ali muito falta de clareza, inclusive quanto ao seu futuro. Assim, 

tem-se aqui um exemplo de espaço homólogo, em que os sentimentos da personagem estão em 

íntima ligação com a espacialidade do texto literário. 

Contudo, o espaço poderá estabelecer contraste com as personagens, traduzindo-se, 

assim, em uma nova função espacial da narrativa. Nesse caso, “o espaço estabelece um 

contraste com o íntimo da personagem, há, portanto, uma relação de heterologia. Trata-se de 

um espaço heterólogo” (BORGES FILHO, 2007, p. 41). 

Nessa esteira, Borges Filho corrobora com Lins, sendo que este afirma que “muitas 

cenas romanescas colidem com o espaço, visando a um efeito de contraste, ligado em geral à 

ideia da Natureza indiferente” (LINS, 1976, p. 105). Desse modo, a natureza e as personagens 

estão em lados opostos, não havendo aparentemente qualquer liame entre elas. Contudo, o 

topoanalista não pode se esquecer de que os elementos e as construções trazidas para a obra não 
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são desprovidos de intencionalidade e, mesmo esse contraste aparente, poderá ter o condão de 

proporcionar ao texto ficcional um efeito desejado e salutar para a compreensão da narrativa 

literária. 

Na obra Os que bebem como os cães há, em alguns momentos, a incidência dessa função 

do espaço, assim como se pode visualizar na citação a seguir: 

Novamente o barulho dos ratos, que já identificava sem olhar. Estavam a seus pés. A 

última vez que falaria com eles, que compartilharia a sua presença: amanhã, ou depois 

de amanhã, ou daqui a alguns dias, ou no futuro, não estarei mais nesta cela. Ouviram, 

meus amigos? 

Os ratinhos interromperam a sua tarefa de procurar migalhas e ficaram à escuta. 

Sorriu e pensou: ainda podia sorrir, ainda podia chorar – lembrava-se um pouco de 

sua mãe, de sua mulher, dos filhos – os seus apegos afetivos, em torno dos quais os 

homens construíam uma barreira individual, egoística (BRASIL, 2013, p. 134-135). 

Nessa passagem a espacialidade da obra promove um contraste: de um lado, há os ratos 

que são os únicos seres que fazem companhia para Jeremias na cela. Ele aprecia essa companhia 

ao longo da obra de forma a tentar estabelecer um diálogo afetuoso com eles, sorrindo inclusive 

com a maneira de ser desses roedores que provocam várias reflexões para essa personagem. 

Todavia, mesmo em meio a esses sorrisos e à presença agradável dos ratinhos na cela, o 

protagonista do romance está interiormente triste, despedindo-se antecipadamente dos ratinhos, 

afirmando que em breve não estaria mais naquele lugar, pois ele já havia tomado a decisão de 

suicidar-se mediante o sofrimento pela qual estava atravessando diariamente naquela prisão. 

Ademais, o espaço também poderá exercer a função de antecipar a narrativa. Dessa 

maneira, “através de índices impregnados no espaço, o leitor atento percebe os caminhos 

seguintes da narrativa. Em outras palavras, há uma prolepse espacial” (BORGES FILHO, 2007, 

p. 41). Assim, o espaço se encarrega de apresentar elementos que tendem a levar o leitor a 

imaginar como irá se desenvolver a passagem seguinte, assim, esse leitor inclina-se a descobrir 

quais ações, quais atitudes as personagens irão desenvolver na sequência da obra. Nesse sentido, 

a passagem da obra Os que bebem como os cães, listada na sequência, exemplifica essa função 

do espaço: 

Um estalo na porta grande e a invasão na cela – o chiado da areia sendo esmagada 

pelos pés enormes – sempre o levantavam pelos ombros. As algemas doíam com o 

esforço, mas logo estava com os braços livres e a boca amordaçada. 

O empurrão para a claridade – os olhos fechados para o impacto ser menor (BRASIL, 

2013, p. 99). 

Esse estalo na porta grande e a invasão na cela pelo guarda, sendo retratado 

metonimicamente pela expressão “pés enormes”, são responsáveis pela antecipação da 

narrativa, pois eles denunciam de antemão não somente para Jeremias, mas também para o 

leitor do romance que essa personagem irá na sequência ser levada para o pátio. Fato que se 

concretiza a seguir quando há “o empurrão para a claridade” por parte do guarda.  
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Assim, não há dúvida de que há um elo muito sólido entre espaço e personagem. Acerca 

disso, salienta Lins: 

Inexistindo os laços entre a descrição do espaço e as personagens, isto é, não as 

refletindo o espaço e em nada influindo sobre elas, nenhum relevo conferindo o espaço 

aos eventos narrados, podemos dizer que nos distanciamos da ficção e inclinamo-nos 

para a monografia (LINS, 1976, p. 108).  

Com isso, afirma-se aqui que, se o texto é literário, literário também deve ser o olhar 

lançado sobre ele e literária deve ser a concepção a ser atribuída ao espaço. 

Diante do exposto, “insistimos em que não se creia, ante uma função clara, haver 

desvendado totalmente a razão de ser de um determinado cenário e dos recursos mediante os 

quais ele se ergue do texto” (LINS, 1976, p. 97). Desse modo, faz-se mister considerar que a 

literatura é uma arte plurissignificativa, assim, seria precipitado alguém afirmar 

categoricamente que consegue analisar uma obra com base apenas no estudos das funções do 

espaço, pois ter o conhecimento dessas funções é importante, mas não é suficiente para se 

chegar a um resultado holisticamente satisfatório quanto à análise literária.  

 

3.3 A ambientação no espaço romanesco  

Considerando o estudo acerca do espaço ficcional, o escritor Osman da Costa Lins, 

apreciador da produção de Machado de Assis e de Lima Barreto, estabelece diretrizes que 

serviram de base para o desenvolvimento de vários trabalhos posteriores ao seu ensaio 

intitulado Lima Barreto e o espaço romanesco. 

Embora os três primeiros capítulos do referido ensaio voltem-se maciçamente para a 

análise da produção do pré-modernista Lima Barreto, nos três capítulos seguintes Lins se dedica 

a construir uma teoria do espaço, em que discute sobre o processo de ambientação na obra 

literária. Segundo o apreciador da obra do pré-modernista Barreto:  

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, 

destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente. Para 

aferição do espaço, levamos a nossa experiência do mundo; para ajuizar sobre a 

ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, impõe-se um certo 

conhecimento da arte narrativa (LINS, 1976, p. 77). 

Com isso, faz-se mister entender que o ambiente está relacionado ao envolvimento de 

espaços naturais ou sociais, sendo estes últimos considerados os que são construídos pelo 

homem, em que há uma interferência dos aspectos psicológicos das personagens e/ou do 

narrador sobre tais espaços. 

Borges Filho, depois de ter contato com as ideias de Lins e de desenvolver estudos 

relacionados ao espaço ficcional, formula o seu próprio conceito sobre o que Lins chama de 

“ambientação”, atribuindo a tal conceito a denominação de “espacialização”: 
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Por espacialização entendemos a maneira pela qual o espaço é instalado dentro da 

narrativa. Logo, nesse item, deve-se refletir sobre a maneira pela qual o narrador ou 

eu-lírico cria o espaço na obra literária. Temos de desvendar quais os recursos são 

utilizados, trata-se, portanto, de uma questão que remete à ideia de focalização 

(BORGES FILHO, 2007, p. 61). 

Além de não concordar com a terminologia empregada por Lins, Borges Filho justifica 

porque optou por utilizar uma nova expressão: “Não achamos operacional a terminologia 

sugerida por Lins, pois se pode confundi-la com o conceito de ambiente. Portanto, preferimos 

o termo espacialização” (BORGES FILHO, 2007, p. 61-62).  

Diferentemente de Borges Filho, Antonio Dimas não cria uma nova nomenclatura para 

o que Lins chamou de ambientação. Além disso, Dimas deixa bem explícita na obra Espaço e 

romance (1985) a diferença existente entre espaço e ambientação, sendo ele um dos seguidores 

das ideias do autor da obra Lima Barreto e o espaço romanesco. Assevera Antonio Dimas:  

[...] na medida em que não se deve confundir espaço com ambientação, para efeitos 

de análise, exige-se do leitor perspicácia e familiaridade com a literatura para que o 

espaço pura e simples (o quarto, a sala, a rua, o barzinho, a caverna, o armário, etc.) 

seja entrevisto em um quadro de significados mais complexos, participantes estes da 

ambientação (DIMAS, 1985, p. 20). 

Opta-se nesta pesquisa por utilizar preferencialmente o termo ambientação em 

detrimento do vocábulo espacialização, adotado por Borges Filho. Essa opção foi formulada 

por se considerar o pioneirismo de Osman Lins na seara dos estudos sobre o espaço e a 

classificação criada pelo teórico para esse processo literário: ambientação franca, ambientação 

reflexa e ambientação oblíqua ou dissimulada, como também pela carga sugestiva que tal termo 

apresenta. 

Desse modo, na sua tentativa de apresentar um estudo mais sistematizado no tocante ao 

espaço ficcional, Osman Lins, tomando por base a personagem e o narrador, apresenta três 

princípios básicos para se entender como se manifesta a ambientação dentro da obra literária. 

Dessa maneira, “a ambientação, no que concerne às suas relações com o desenrolar da narrativa, 

interessando, portanto, narrador e personagens, repousa normalmente sobre três princípios 

básicos, empregados isoladamente ou conjugados” (LINS, 1976, p. 80). 

A cada um desses três princípios básicos sobre a ambientação o referido escritor atribuiu 

um nome. Surgem, assim, a ambientação franca, a reflexa e a oblíqua ou dissimulada. Acerca 

da primeira, “tem-se aí um tipo de ambientação que denominaremos franca e que se distingue 

pela introdução pura e simples do narrador. Não falta, sequer, para melhor caracterizá-la, o 

discurso avaliatório” (LINS, 1976, p. 80). 

Vale ressaltar ainda que, na ambientação franca, a abertura do narrador, no que se refere 

à explicitação do enredo, inclina-se a desnudar-se, de maneira que o leitor poderá captar 
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aspectos que, a princípio, o autor não planejou revelar explicitamente, mas que, por meio da 

linguagem empregada, quem está de posse da obra poderá inferir, por exemplo, “o perfil 

cultural do escritor” (LINS, 1976, p. 80), reforçando, assim, a franqueza desse processo. 

Sobre esse tipo de ambientação, também discorre Antonio Dimas: 

Trata-se daquela ambientação composta por um narrador independente, que não 

participa da ação e que se pauta pelo descritivismo. Neste caso, torna-se nítido um 

certo exibicionismo técnico, o que, muitas vezes, dá margem à gratuidade do recurso, 

já que o momento não adere de forma plena à ação em curso (DIMAS, 1985, p. 20). 

Com isso, Dimas deixa claro que uma das características desse princípio sobre a 

ambientação é o descritivismo do espaço, distanciando-o das ações das personagens. Aqui o 

narrador oferece ao leitor uma moldura do espaço, detalhando-o e não se importando se tal 

detalhamento provocará uma quebra na sequência de ações da narrativa. 

Muitas vezes na ambientação franca “utiliza-se a entrada, ou simplesmente a passagem 

da personagem no ambiente descrito, mas tal interferência é ilusória: o observador declarado 

continua a ser o narrador” (LINS, 1976, p. 80). Assim, a personagem funciona apenas como 

um pretexto para que o narrador possa cumprir a sua tarefa de se reportar aos espaços da obra 

de forma a gerar a ambientação.  

Nesse momento em que o narrador se reporta aos espaços da obra e consegue, por meio 

deles, construir a ambientação franca, algo de indesejado e que é alvo de muitas críticas por 

parte dos topoanalistas pode surgir ao longo desse processo: uma pausa dentro da produção 

literária, pausa esta muito comum em obras de grande parte dos escritores enquadrados nas 

estéticas literárias realista e naturalista. Sobre tal construção, afirma Lins (1976, p. 80) que “o 

esquema, entretanto, permanece o mesmo: o narrador (nomeado ou não) observa o exterior e 

verbaliza-o, introduzindo na ação um hiato evidente”.  

No excerto a seguir da obra Os que bebem como os cães, tem-se a presença da 

ambientação franca: 

                                                                                                                 aos poucos ia 

apalpando o escuro da cela, o silêncio da escuridão, o zumbido do próprio corpo, 

estava no chão frio, os braços para trás das costas, aos poucos ia apalpando o chão 

com o corpo, de bruços, o rosto quase a tocar a areia: sentia o cheiro da terra – uma 

terra velha e usada, o mofo no ar, o cheiro de urina – sentia as paredes, mesmo sem 

vê-las na escuridão: a opressão do cubículo estava em seu corpo, em seus poros 

(BRASIL, 2013, p. 153). 

A princípio, é importante frisar que o texto contido nessa passagem da obra assisiana 

está descrito também na página inicial da referida narrativa, porém com algumas modificações 

quanto ao aspecto formal. No primeiro momento em que ele aparece, o recuo na primeira linha 

possui uma extensão convencional e o período é iniciado com letra maiúscula. Além disso, há 

um ponto parágrafo a partir da segunda vez em que aparece a expressão “aos poucos”. Já no 
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segundo momento em que esse mesmo texto se apresenta, o recuo na primeira linha é bem 

maior e o período é iniciado com letra minúscula. Ademais, não há ponto parágrafo a partir da 

segunda vez em que aparece a expressão “aos poucos”.  

Isso vem a ratificar o que outrora foi mencionado neste trabalho, ou seja, essa obra de 

AB apresenta uma narrativa in medias res e os seus aspectos formais são dignos de nota no 

sentido de que eles concorrem para a construção dos efeitos de sentido do texto, pois tais 

aspectos contidos na referida passagem do romance assisiano podem indicar a confusão mental 

e a tamanha opressão que a personagem Jeremias acumuladamente vem sofrendo ao longo da 

sua estada naquele espaço, sendo que, ao final da narrativa, toda essa confusão e opressão 

eclodiram e se ampliaram, causando desordem, manifestada pela incidência desses aspectos.  

Ainda acerca da mencionada passagem de Os que bebem como os cães, verifica-se 

predominante a presença da ambientação franca, pois há um narrador em terceira pessoa que 

faz uso de pausas na narrativa para descrição dos espaços da cela: o chão, a areia, as paredes. 

Ademais, importante lembrar que, na ambientação franca, o narrador também poderá se 

revelar em primeira pessoa. Nesse caso, acentua-se ainda mais o vácuo que há entre os polos 

descrição e narração, pois as impressões emitidas por esse tipo de narrador provocam um 

distanciamento ainda maior entre tais polos, assim como salienta Lins: 

Sendo a narrativa na terceira pessoa, acentua-se a ambientação franca, quando o 

observador, violando a objetividade, reage de algum modo ante a coisa descrita [...]. 

Inversamente, a ambientação franca, quando enunciada na primeira pessoa, é tanto 

mais característica quanto menos se perceba, ante o que se descreve, a presença do 

narrador. Isto porque a importuna presença da subjetividade do narrador na primeira 

pessoa, representam, no caso, interrupções mais fundas do fluxo narrativo (LINS, 

1976, p. 80). 

Desse modo, vale mencionar que a objetividade e a subjetividade da narração são pontos 

determinantes para perceber se esse tipo de ambientação está bem delineado na narrativa ou se 

ele está migrando para uma outra classificação. Assim, quanto mais objetividade na narrativa, 

mais enquadrado na ambientação franca o texto literário estará e quanto mais próximo da 

subjetividade na narrativa mais esse texto se distanciará de tal classificação. No tocante a esse 

aspecto, aponta Lins: 

[...] o personagem-narrador, quando afeta objetividade nas suas descrições, reforça o 

hiato, característica da ambientação franca; e que a ambientação franca aproxima-se 

da ambientação reflexa se entrevemos, matizando-a (ou animando-a) a subjetividade 

do contemplador. (Temos sempre em mente, neste contexto, os casos em que uma das 

personagens assume a narrativa.) (LINS, 1976, p. 127). 

Nesse sentido, não se pode deixar de mencionar que a ambientação franca poderá se 

revelar tanto por meio do narrador em primeira pessoa quanto por meio do narrador em terceira 
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pessoa. No entanto, quando uma personagem assume o comando da narrativa e através dela o 

espaço passa a ser revelado para o leitor, sai de cena a referida classificação.  

O pesquisador Philippe Hamon (1972)6, tomando por base o escritor Émile Zola, 

estudou acerca de como se processa o descritivismo presente na estética realista/naturalista e 

chegou a afirmar que “todo o problema do autor realista será então transformar essa temática 

vazia em uma temática plena” (HAMON, 1972, p. 485). 

Deixando claro o que Hamon qualifica de “vazia” e “plena”, Osman Lins (1976, p. 81) 

explicita que a temática “vazia” vem a ser a unidade descritiva e a temática “plena” vem a ser 

a descrição ligada à ação. No entanto, embora haja críticas fortes ao que Hamon chama de 

temática “vazia”, um dos aspectos que fizeram de Eça de Queiroz, por exemplo, um escritor 

reconhecido pela crítica foi justamente a característica de ser um autor que descreve espaços 

com tamanha minúcia e precisão. 

Assim, não se deve adotar posicionamentos precipitados acerca do que Hamon chama 

de temática vazia, pois o fato de uma obra apresentar esse fenômeno na sua construção textual 

não irá indicar, por esse simples fato, que a produção literária apresenta um valor menor em 

relação às demais, pois “o vazio ou a plenitude da passagem descritiva, para usar ainda a dupla 

possibilidade classificatória de Hamon, só pode ser avaliada em função do próprio contexto 

onde tal passagem se insere e nunca de forma isolada” (DIMAS, 1985, p. 24). Dessa maneira, 

“mesmo que o momento descritivo interrompa a plenitude da ação, é preciso examiná-lo com 

cuidado para se determinar seu grau de articulação com o precedente e o conseqüente (sic) e 

com isso ajuizar de sua funcionalidade” (DIMAS, 1985, p. 24). 

Além da franca, há também a ambientação reflexa que é o segundo princípio apontado 

por Lins. Nesta, o foco do processo está centrado na personagem. Com isso, o leitor passa a 

captar a ambientação da obra literária não mais puro e simplesmente por meio do narrador, mas 

por meio da personagem que, através da descrição do espaço, passa as suas impressões sobre 

ele. Faz-se necessário acrescentar que “a ambientação reflexa é característica das narrativas na 

terceira pessoa. [...]. Sucede, porém, embora mais raramente, que mesmo o personagem-

narrador transfira a outrem a percepção do ambiente [...]” (LINS, 1976, p. 82). 

Corroborando com as ideias de Lins no que se refere a esse segundo princípio 

anteriormente mencionado, afirma Dimas (1985, p.22) que a ambientação reflexa ocorre “[...] 

sem a colaboração intrusa e sistémica do narrador que, quase sempre, acompanha a perspectiva 

 
6 HAMON, Philippe. Qu’est-ce qu’une description? In: Poétique. Paris, 1972. Nº 12. Optou-se aqui por utilizar a 
tradução contida na obra Lima Barreto e o espaço romanesco, de Osman Lins, referenciada ao final deste 
trabalho. 
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da personagem, numa espécie de visão com-partilhada”, ou seja, a percepção da personagem é 

um elemento-chave para bem classificar esse tipo de ambientação. 

Referindo-se também à ambientação reflexa e seguindo o mesmo raciocínio de Lins e 

Dimas no que tange à classificação em discussão, Santos (2019, p. 44) afirma que nela “o 

ambiente é apresentado pela óptica da personagem, por isso há necessidade de que o foco 

narrativo seja feito em terceira pessoa [...]”. No entanto, diante do exposto, o topoanalista 

poderia, por exemplo, imaginar que quando o espaço surge por meio do discurso direto 

proveniente da personagem, diferente da personagem-narrador, ocorreria, então, a incidência 

do citado tipo de ambientação. Porém, nesse caso específico em que o espaço surge pelo viés 

do discurso direto da personagem, Lins afirma que a ambientação é franca e revela a seguinte 

justificativa para tal fato: 

Observemos, entretanto, que, nesse caso, desloca-se o eixo da enunciação. Assumindo 

a palavra, pode a personagem, por sua vez, empregar – em segundo grau, diríamos – 

os mesmos recursos do narrador. A situação não se modifica substancialmente, 

sofrendo apenas uma gradação, se o discurso direto é substituído pelo discurso 

indireto ou indireto livre (LINS, 1976, p. 83). 

No que se refere à ambientação reflexa, deve-se frisar uma característica que a aproxima 

da franca: nelas o espaço é apresentado no texto literário por meio de descrições isoladas das 

ações que se passam na obra artística. Assim sendo, o topoanalista poderá perceber uma nítida 

separação entre descrição e ação. Sobre as similitudes entre ambientação franca e reflexa, Lins 

posiciona-se a seguir: 

Conduzidas através de um narrador oculto ou de um personagem-narrador, tanto a 

ambientação franca como a ambientação reflexa são reconhecíveis pelo seu caráter 

compacto ou contínuo, formando verdadeiros blocos e ocupando, por vezes, vários 

parágrafos. Constituem unidades temáticas perfeitamente identificáveis: o ocaso, o 

desfile, a sala, a casa, a estação, a tarde, a cidade (LINS, 1976, p. 83). 

Ainda no tocante a esse segundo tipo de ambientação, também comum em textos de 

autores enquadrados nas estéticas realista e naturalista, percebe-se, em muitos momentos, que 

a personagem é utilizada como pretexto, a fim de que seja inserida na narrativa a descrição 

espacial. Ademais, essa inserção ocorre de forma seccionada, afastando-se da ação, conforme 

assevera Lins (1976, p. 83): “A ambientação reflexa como que incide sobre a personagem, não 

implicando numa ação”.  

A seguir, há um fragmento da obra Os que bebem como os cães, em que se identifica a 

incidência desse segundo princípio de ambientação: 

Os guardas passaram uma esponja no meu passado, lavaram a minha mente – só tenho 

que suportar as algemas, o escuro, o simples prato de sopa incolor, o pátio claro como 

um relâmpago, o tanque, a água sensível e bela – e o grito, o grito dos homens tristes, 

os berros, não de desespero, mas de esperança. Sim, ESPERANÇA (BRASIL, 2013, 

p. 27, grifo do autor). 
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Nesse trecho da obra, pode-se notar a descrição dos espaços na visão da personagem 

central do romance, caracterizando o segundo tipo de ambientação a que se refere Lins. 

Jeremias se reporta ao espaço da cela quando menciona “as algemas, o escuro, o simples prato 

de sopa incolor” e volta-se para o espaço do pátio quando menciona que este era “claro como 

um relâmpago”. Há ainda a descrição do tanque em que os presos realizavam a higiene corporal 

e matavam a sede, sendo que dele se extraia “a água sensível e bela”, porém, no decorrer da 

narrativa, o protagonista infere que essa água não era digna de tais predicativos, pois nela havia 

alucinógenos. 

Desse modo, acerca da relação entre espaço e personagem, assim como se pode perceber 

no trecho anterior da obra assisiana, observa-se que “se um lugar realça o ser que ali se encontra, 

também este lhe confere algo de sua própria individualidade [...]” (POULET, 1992, p. 33). 

Nesse sentido, a relação mencionada apresenta um vínculo mútuo que, quanto se trata da 

ambientação reflexa, manifesta-se pelas impressões espaciais da personagem. 

Diferentemente da ambientação franca e da reflexa, em que se nota uma separação entre 

ação e descrição dos espaços, na ambientação oblíqua ou dissimulada, nome este atribuído em 

virtude do olhar característico da personagem Capitu, da obra Dom Casmurro, do escritor 

Machado de Assis, nota-se, ao contrário, um liame entre o agir das personagens e o 

detalhamento espacial. De acordo com as ideias de Lins: 

A ambientação dissimulada exige a personagem ativa: o que a identifica é um enlace 

entre o espaço e a ação. [...] É também à ambientação dissimulada que se refere Georg 

Lukács quando adverte, no seu ensaio ‘Narrar e Descrever’, não se deter a 

reconstituição do ambiente, em Balzac, na pura descrição [...]. Assim é: atos da 

personagem, nesse tipo de ambientação, vão fazendo surgir o que a cerca, como se o 

espaço nascesse dos seus próprios gestos (LINS, 1976, p. 83-84). 

Em relação ao final da citação anterior, Lins apresenta um passo a passo, a fim de que 

o pesquisador identifique adequadamente esse terceiro princípio de ambientação em que as 

ações da personagem vão descortinando o espaço, sendo que todo esse processo se apresenta 

de forma imbrincada, ocorrendo, assim, o que Philippe Hamon chamou de temática “plena”. 

A passagem a seguir de Os que bebem como os cães exemplifica a ambientação oblíqua 

ou dissimulada: 

As botas, as botas de ferro. Mais próximas, mais próximas, na porta da cela. Eles vão 

entrar e me arrastar para o pátio. Eles vão entrar com aquela claridade ofuscante, 

horrível. O ranger do aço, a chave, a tranca que corre – o recorte da luz uniforme, as 

botas nos passos abafados sobre a areia, as mãos enormes que apanham o prato de 

sopa (BRASIL, 2013, p. 120-121). 

Nesse trecho da diegese, o espaço é apresentado ao leitor por meio das ações das 

personagens. Nota-se que a movimentação dos guardas, com suas botas de ferro, e a expectativa 

dessa movimentação gerada pela personagem Jeremias vão descortinando aos poucos o espaço 
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da cela e do seu entorno. Por essa razão, tem-se aqui a ambientação do tipo oblíqua ou 

dissimulada. 

Ainda sobre esse tipo de ambientação, destaca-se que ela “[...]é a mais difícil de se 

perceber, uma vez que nem se trunca o fluxo narrativo com o fito de se abrir uma clareira 

ornamental e nem se delega a um personagem a responsabilidade de nos transmitir, direta ou 

indiretamente, o setting em que se insere” (DIMAS, 1985, p. 26). Assim, um leitor 

apressado/imediatista que tende a não valorizar os blocos de descrições espaciais que algumas 

obras apresentam, utilizando-se da tática de “saltar” as páginas que contêm esses blocos, terá 

que dispor de mais tempo para chegar ao desfecho da estória, pois tais descrições espaciais 

estarão atreladas, encadeadas aos acontecimentos do texto literário. 

Além de classificar os seus tipos, outro ponto relevante quando se trata de ambientação 

é a manifestação dos órgãos dos sentidos na obra literária. É sabido que são esses os órgãos que 

proporcionam o contato do homem com o espaço que o rodeia. Assim, é preciso analisar como 

esse contato é promovido e quais são as particularidades que envolvem a aproximação entre 

esses dois pontos cruciais: homem x espaço, pois é importante investigar qual a percepção que 

os órgãos do sentido formulam quando se deparam com os espaços à sua volta. 

Desse modo, faz necessário analisar o grau de envolvimento que os órgãos do sentido 

possuem no texto literário, pois eles podem alterar em menor ou em maior amplitude a 

percepção e a relações que se constroem sobre o espaço. Georges Poulet, fazendo uma relação 

entre memória, espaço e gradientes sensoriais na obra de Prost, pontua:  

O que é, por exemplo, uma lembrança, senão, a partir de um gosto, de um odor, de 

um barulho de sinos, idênticos àqueles percebidos nas profundezas dos anos, um 

grande movimento de reminiscências, tal como um foguete que se abre e estende um 

leque de novas lembranças? Por isso, não é somente a imaginação ciumenta que ocupa 

o espaço, em Proust, é ainda e sobretudo a própria energia mnemônica (POULET, 

1992, p. 57). 

Com isso, considerando as ideias de Poulet, nota-se que os órgãos do sentido são peças 

de destaque para a construção dos espaços de memória. É o que ocorre em Os que bebem como 

os cães, de Assis Brasil. Nesse romance, principalmente ao final dele, o protagonista faz uso de 

espaços de memória a partir de situações evocadas pelos gradientes sensoriais, assim como se 

poderá constatar no capítulo 4 desta pesquisa. 

Na obra Os que bebem como os cães, observa-se que o autor explora amplamente os 

órgãos do sentido por meio da personagem central do romance, pois “o narrador faz um forte 

apelo à sinestesia” (SANTOS, 2013, p. 31), sendo que, por meio desse apelo, o topoanalista é 

levado a descobrir não apenas as sensações que a personagem Jeremias experiencia, mas 

também as características do espaço em que ela está inserida: 
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Do teto também não escapava coisa alguma, mas o quarto – era mais um quarto do 

que uma cela comum – estava frio, embora abafado, um tanto úmido, cheirando a 

mofo. E se estava frio, úmido, cheirando a mofo, era porque recebia, em qualquer 

hora, chuva, vento ou algum raio de sol perdido (BRASIL, 2013, p. 8). 

Nesse trecho, em que a personagem Jeremias se encontra presa na cela, alguns órgãos 

do sentido são acionados e ela se lança a inferir características do espaço em que se encontra. 

Dentre esses órgãos acionados tem-se o olfato e, por meio dele, a personagem supõe que aquele 

ambiente inóspito poderia receber água e sol em algum momento ao longo do dia. 

Pode-se notar que os espaços são deslumbrantes perante os olhos, mas nem sempre a 

imagem desses espaços será a de maior fixação. Muitas vezes nem se tem uma dimensão de 

como é a imagem de algum lugar por diversos motivos. No caso do romance Os que bebem 

como cães, Jeremias estava preso em uma cela extremamente escura, assim, ele não tinha uma 

visão de como, de fato, era o ambiente que o cercava. Dessa maneira, outros órgãos do sentido 

entram em cena e estabelecem a caracterização do lugar: 

Aos poucos, ia apalpando o chão com o corpo, de bruços, o rosto quase a tocar a areia: 

sentia o cheiro da terra – uma terra velha e usada, com cheiro de mofo, com cheiro de 

urina – sentia as paredes, mesmo sem vê-las na escuridão: a opressão do cubículo 

estava em seu corpo, em seus poros (BRASIL, 2013, p. 7). 

Além disso, na obra literária em análise, o escritor tem o privilégio de envolver os vários 

órgãos do sentido por meio da sinestesia. Quando essa figura é bem empregada, ela consegue 

dar uma dimensão e uma riqueza muito grande não somente para as personagens, mas também 

para o espaço em que essa personagem está em contato, pois ele, em diversas situações, é quem 

vai favorecer que a personagem possa experienciar esse misto de sensações, como, por 

exemplo: o tato vai identificar a aspereza (ou não) do espaço e essa aspereza (ou não) terá todo 

um sentido conotativo para a compreensão da obra. 

Retomando a discussão acerca da classificação de ambientação no texto ficcional 

proposta por Lins, embora apresente um grau de sistematização bem elaborado, ela não pode 

ser tomada como uma classificação que atende a todas as demandas que a obra literária impõe, 

visto que há narrativas que se mostram estruturalmente mutáveis com o decorrer do tempo, 

como é o caso do romance em análise, exigindo dos pesquisadores novas adequações a 

sistematizações até então existentes ou mesmo novas sistematizações que atendam a novas 

demandas literárias, de acordo com as ideias do próprio Lins: 

Esta tentativa, evidentemente sintética, de classificação dos processos de indicação do 

espaço na obra narrativa e onde se propõe, inclusive, uma nomenclatura, não pretende 

abranger todos os métodos possíveis, mas alcança um espectro bastante amplo. 

Grande parte da capacidade imaginativa dos escritores realmente preocupados com os 

problemas do ofício trabalha no sentido de encontrar soluções expressivas novas e 

satisfatórias – o que reduz muito o valor das esquematizações teóricas; nem sempre é 

a invenção no plano do enredo, de qualquer modo nunca é apenas a invenção no plano 

do enredo que revela o verdadeiro ficcionista (LINS, 1976, p. 84). 
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Outro ponto a ser discutido diz respeito à presença dominante de um tipo de ambientação 

em detrimento dos demais em determinada narrativa literária. Considerando esse ponto, não se 

pode dizer que em uma obra ou mesmo em um trecho de uma obra há apenas ambientação 

franca, por exemplo, pois em um único trecho pode-se perceber dois ou mais tipos de 

ambientação, como também poderá haver a predominância de um sobre outro ou sobre os 

demais, pois “deve-se levar em conta que o romance tende a mesclar vários processos, inclusive 

numa única unidade temática. Precede muitas vezes a ambientação reflexa um motivo 

introdutório com caráter de ambientação dissimulada” (LINS, 1976, p. 85). 

Em consonância com essas ideias de Lins acerca da incidência de dois ou mais tipos de 

ambientação em uma mesma obra, assevera Dimas:  

[...] num mesmo romance podemos encontrar as várias modalidades de apresentação 

espacial, às vezes dispersas ao longo das páginas, às vezes de modo contíguo, quando 

não mesclados. Cabe ao leitor detectá-las, separá-las e avaliá-las em sua 

funcionalidade. No entanto, lembram-nos os teóricos da literatura, quanto menos 

eminente essa funcionalidade, mais envolvente e surpreendente se torna o seu estudo 

(DIMAS, 1985, p. 32). 

Desse modo, pode-se inferir que o leque de opções em que se faz conhecer o espaço na 

obra literária é dinâmico, diversificado e pode se revelar cada vez mais complexo, 

principalmente quando se trata do romance, um gênero em mutação. 

Assim, a genialidade do escritor sempre vai desafiar o trabalho dos estudiosos a ponto 

de incitá-los a produzir novas classificações em relação a novos textos literários desafiadores e 

estruturalmente inovadores. Dessa maneira, não há dúvida de que quando a literatura entra em 

cena o público leitor fica sempre na expectativa de que algo inédito poderá surgir, mesmo que 

os autores, as personagens e o cenário sejam os mesmos, o que não se pode é desconsiderar o 

que a ambientação tem a revelar no tocante a tais textos. Nesse sentido, discorre Lins: 

Cada um desses processos tem o seu lugar na obra e só a sabedoria do escritor irá 

responder pela sua eficácia. Contudo, pelo menos no nível da micro-estrutura, a 

ambientação revela complexidade e engenho na medida em que o narrador, recusando 

a descrição pura e simples, tece ordenadamente espaço, personagem e ação (LINS, 

1976, p. 85). 

Nesse sentido, Osman Lins faz um grande alerta, informando que a classificação 

proposta por ele jamais poderá estar em um patamar superior ao texto literário, pois, do 

contrário, haveria uma inadequada inversão de valores, porque as classificações literárias 

existem em virtude da existência magistral da obra, assim como afirma Lins: 

Elas nos são úteis, as classificações, como instrumento auxiliar e pode-se dizer que 

cobrem os limites do provável; mas não abrangem o extenso horizonte do possível. 

Devemos precaver-nos contra o perigo de inverter os valores e transformar o texto em 

justificativa do instrumento, rigidez que conduz a uma limitação do ato de ler e que 

pode mesmo contribuir, por uma reação em cadeia, para o estiolamento da Literatura 

(LINS, 1976, p. 125-126). 
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Assim, diante do engenhoso trabalho do escritor, cabe sempre desvendar o que a 

ambientação tem a contribuir para se desvendar o que guardam os fios que ajudaram a tecer a 

obra. Fios que serão desvelados e desvendados no capítulo seguinte de análise e discussões dos 

conceitos debatidos até então.  
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4 O ESPAÇO COMO ELEMENTO NORTEADOR EM OS QUE BEBEM COMO OS 

CÃES, DE ASSIS BRASIL  

Este capítulo se propõe a analisar a obra Os que bebem como os cães, de Assis Brasil, 

com base, predominantemente, na perspectiva teórica da topoanálise, do pesquisador Ozíris 

Borges Filho. Assim, este estudo se desenvolve não somente recorrendo-se a trechos da referida 

narrativa de AB, mas também a citações extraídas principalmente do livro Espaço & Literatura: 

uma introdução à topoanálise (2007) de autoria do mencionado pesquisador. 

A princípio, apontam-se os macroespaços e os microespaços constantes no romance em 

análise, como também, aborda-se sobre como se desenvolve a dicotomia cenário versus 

natureza, o ambiente e as coordenadas espaciais no referido texto de AB em discussão.  

Em um segundo momento, com base na citada narrativa assisiana, analisam-se os 

seguintes aspectos: tipo de ambientação predominante; espaço abundante versus espaço 

moderado; espaço minucioso versos espaço panorâmico; ambientação objetiva versus 

ambientação subjetiva, etc. 

 Em um terceiro e quarto momentos a análise gira em torno das percepções do espaço 

na obra em discussão; dos gradientes sensoriais nela presentes; da presença marcante da 

sinestesia ao longo desse texto literário; da toponímia; dentre outros aspectos. 

Por fim, a análise de Os que bebem como os cães volta-se para a relação entre poder e 

repressão presente no espaço ficcional do referido romance. Assim, recorre-se não somente às 

contribuições de Borges Filho e os seus conceitos topoanalíticos de fronteira e de topopatia, 

mas também às ideias de Bollnow, Bourdieu, Foucault, etc.   

 

4.1 O espaço como fator de compreensão da obra 

A obra literária apresenta aspectos que devem ser considerados conjuntamente, porém 

isso não impede que se dirija um olhar mais atento sobre um determinado elemento da narrativa 

com o objetivo de se compreender melhor o que o conjunto da obra propõe, lançando um olhar 

indutivo no que se refere ao texto literário. 

Dentre os elementos da narrativa que se deve ter bastante atenção é o espaço. Esse 

elemento deve ser considerado não como dado de pouca significância inserido dentro da obra, 

assim como muitos ainda teimam em tratar tal elemento, mesmo porque acredita-se que todos 

os dados que são apresentados dentro do texto literário têm uma razão de ser, não estão postos 

desintegrados de um propósito e do conjunto. 

Cada espaço apresentado dentro do texto literário faz parte de um mosaico e é preciso 

que se analise toda a sequência espacial apresentada na obra, mesmo que um determinado 



91 
 

espaço tenha sido privilegiado em detrimento dos demais. Essa sequência espacial deve ser 

objeto de análise por parte do topoanalista e “ao encadeamento dos espaços que formam a 

narrativa, chamamos de percurso espacial” (BORGES FILHO, 2007, p. 42-43). 

Ao se deparar com a obra literária, considerando o olhar mais acurado acerca do espaço 

ficcional, o leitor deve observar com cuidado os macroespaços e os microespaços presentes, 

pois essa observação possibilitará perceber para onde tal obra está se inclinando e em qual 

contexto espacial tal produção foi pautada. Com isso, “devemos verificar se no texto há grandes 

e/ou pequenas movimentações vinculadas ao espaço. Em outras palavras, cumpre verificar se o 

texto pode ser dividido em macroespaços e microespaços” (BORGES FILHO, 2007, p. 46). 

No que se refere aos macroespaços, “o texto pode ser dividido em dois grandes espaços, 

tais como: o campo e a cidade [...]” (BORGES FILHO, 2007, p. 46). Além disso, há também 

os microespaços. Sobre estes, “saliente-se o óbvio: nem todo texto possui macroespaços, por 

exemplo, no conto Amor de Clarice Lispector, temos a seguinte divisão que forma o percurso 

espacial da narrativa: o apartamento, o bonde, o jardim botânico. São os microespaços [...]” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 46). Dessa maneira, pode-se afirmar que o texto literário poderá 

ser desenvolvido apenas fazendo uso desses espaços menores sem que a qualidade da obra se 

perca ou que sobrevenha sobre o texto literário alguma limitação que impeça o desenrolar 

produtivo do percurso espacial. 

Isso fica provado na obra Os que bebem como os cães, do escritor Assis Brasil. Esse 

romance apresenta predominantemente dois microespaços: a cela e o pátio. Entretanto, a 

narrativa apresenta-se de forma envolvente do início ao fim. A forma como esses microespaços 

vão se apresentando nessa narrativa traduz-se em uma exploração produtiva do espaço 

ficcional. Prova disso, é o fato de o autor citado já ter sido reconhecido, por exemplo, com dois 

prêmios literários de projeção nacional no tocante ao mencionado romance: o Prêmio Nacional 

Walmap (1975) e o Prêmio Joaquim Manoel de Macêdo (1975). 

Essa migração constante dos dois microespaços da obra, pátio e cela, não ocorre de 

maneira abrupta, mas, pelo contrário, ela ocorre de forma bem concatenada, assim como se 

pode perceber no trecho a seguir: 

E saiu dos pensamentos para a claridade de ouro na porta grande: as botas enormes 

tremeluziram, afundaram na areia da cela, mãos apanharam o prato e seu corpo e o 

arremessaram em direção à luz. As pernas estavam mais firmes, e pôde caminhar 

quase que sozinho em direção ao tanque. 

O pátio claro, o muro branco, os homens de barba do outro lado (BRASIL, 2013, p. 

35). 
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Como se pode notar na citação anterior, o narrador prefere dizer que Jeremias “saiu dos 

pensamentos” em vez de dizer “saiu da cela”. Esse trecho prova como se dá essa passagem 

constante da cela para o pátio e do pátio para cela: de forma elegantemente literária. 

Depois de identificados os macroespacos, caso a obra os apresente, “[...] cumpre 

verificar os microespaços que o compõem. Nesse caso, toma-se por base a característica 

específica dos dois tipos essenciais do espaço, a saber: o cenário e a natureza. E ligado a esses 

dois tipos de espaço, temos o ambiente, a paisagem e o território” (BORGES FILHO, 2007, p. 

47). 

Sobre o primeiro tipo essencial do espaço, entende-se “[...] por cenário os espaços 

criados pelo homem. Geralmente, são espaços onde o ser humano vive” (BORGES FILHO, 

2007, p. 47). Já no que diz respeito ao segundo tipo essencial espacial, compreende-se por 

natureza “[...] os espaços não construídos pelo homem. Espaços tais como: o rio, o mar, o 

deserto, a floresta, a árvore, o lago, o córrego, a montanha, a colina, o vale, a praia, etc.” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 49). 

Assim, em Os que bebem como os cães há uma predominância do cenário em detrimento 

da natureza, pois o percurso espacial, em sua grande proporção, dá-se dentro de uma estrutura 

presidiária, portanto, dentro de um espaço construído pelo homem. Até mesmo a luz que 

envolvia o pátio era uma luz artificial, como se pode constatar no trecho a seguir: 

Ali no pátio havia apenas uma claridade difusa. Percebera alguns raios, mas o clarão 

não cedia, atingia a vista no alto, como milhares de lâmpadas enormes. E então 

pensou, assustado, que aquela claridade não era o sol, vinha de focos escondidos em 

algum canto, e a abóbada azul não passava de uma cúpula de mentira, um espécie de 

empanada de circo (BRASIL, 2013, p. 36).  

Nesse excerto, o narrador relata que a personagem central da obra, ao observar a 

abóbada azul no pátio, constata que era artificial toda aquela claridade que se passava como se 

fosse o céu real. Outrora Jeremias imaginava que aquela claridade era mesmo o céu natural, 

mas com passar dos dias e quanto menos ingeria o líquido alucinógeno oferecido a ele e aos 

demais presos ele começa a perceber a artificialidade da iluminação a que estavam expostos 

naquele pátio. 

Depois de se discutir acerca do que vem a ser cenário, fica mais inteligível compreender 

o que vem a ser ambiente. Desse modo, “define-se ambiente como a soma de cenário ou 

natureza mais a impregnação do clima psicológico” (BORGES FILHO, 2007, p. 50). Assim, 

cenário mais clima psicológico resulta em ambiente e, na obra aqui analisada, do escritor 

piauiense AB, há essa junção na construção do espaço ficcional, assim como se pode perceber 

a seguir:  
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A mordaça foi retirada de sua boca, e sua cabeça mergulhada no tanque. Sentiu com 

mais vigor a água tépida – estava sem cabelos, a sensação de conforto era mais 

revigorante. 

Salpicou água por todo o corpo e com dificuldade levantou as mãos até o rosto e a 

cabeça. Estavam lisos e meio doloridos. E teve vontade de olhar-se num espelho ou 

mesmo na água que jorrava tumultuada. Como seria seu rosto? (BRASIL, 2013, p. 

87). 

Nesse trecho, percebe-se claramente um dos ambientes da obra. Nele é retratado o 

momento em que Jeremias está tomando banho, utilizando a água contida em um tanque 

disponível para ele e para os demais presidiários. Eles tinham poucos minutos para fazerem uso 

dessa água e, em um misto de sentimentos, essa água vinha de forma “tumultuada”, refletindo 

as atribuições da personagem central do romance naquele momento. 

Dentro outros pontos de discussão a serem considerados quando se deseja observar o 

espaço expresso no texto literário, tem-se as coordenadas espaciais. Nesse sentido, faz-se 

necessário entender não apenas o percurso espacial da obra, mas também quais são os ângulos 

de visão que o narrador e as personagens apresentam em relação a esse espaço. Dessa maneira, 

ter conhecimento desses ângulos de visão pode ajudar o topoanalista a compreender melhor 

como o narrador e/ou a personagem está/estão enxergando a espacialidade da obra e qual a 

visão que esses elementos da narrativa lançam sobre o espaço. No que se refere a essa discussão, 

“por coordenadas espaciais, entendemos a espacialidade que se organiza em torno, 

basicamente, dos eixos horizontal e vertical” (BORGES FILHO, 2007, p. 57). 

Primeiramente, verifica-se aqui o eixo vertical. Saber se determinado espaço fica em um 

ponto alto ou em um ponto baixo pode ser crucial para se inferir sobre vários aspectos que a 

narrativa apresenta, inclusive para o desfecho da obra. Sobre o eixo vertical das coordenadas 

espaciais, aponta Borges Filho: 

Dessa maneira, o topoanalista deverá verificar no eixo vertical as coordenadas alto X 

médio X baixo. Em muitos casos, esse eixo é bipolar, tendo sua oposição resumida 

pelos extremos, isto é: alto X baixo. Se na obra esse eixo for tematizado, então se deve 

verificar quais são os valores que o impregnam. Geralmente, mas não sempre, a 

axiologia desse eixo é figurativizada pelas ideias de céu X terra X subterrâneo 

(BORGES FILHO, 2007, p. 57). 

Desse modo, ao analisar um texto literário é preciso buscar interpretar o que aquela 

localização está indicando, o porquê de determinado espaço estar situado em posição “X” e não 

em posição “Y”. Assim, Assis Brasil, ao longo da obra Os que bebem como os cães, faz uso 

constante das coordenadas espaciais, como no trecho a seguir: “Após o corpo e os cabelos 

encharcados, a roupa molhada vestida, ficou ereto e levantou, aos poucos, para o alto, a cabeça. 

Aquele azul profundo doía nos olhos, não havia estrelas, não havia nuvens, e a luz não vinha 

de um determinado ponto. A procura era inútil, como num deserto” (BRASIL, 2013, p. 37). 
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Nesse trecho o narrador aponta que Jeremias, no pátio da prisão, ao olhar para o alto, 

percebe que aquele azul que ele imaginava ser o céu, nada mais é do que uma mentira e ele 

pôde constatar essa sua percepção ao notar que no azul forte profundo que se apresentava a ele 

não havia nuvens. Além disso, a luz que iluminava o pátio não vinha de um lugar específico, 

como do sol, por exemplo, e ao longo da obra em discussão, essa personagem irá constatar que 

a verdadeira luz que pairava sobre o pátio vinha de vários pontos luminosos espalhados por 

aquele determinado espaço. Com isso, o olhar para o alto foi revelador para Jeremias. 

Outra passagem do romance Os que bebem como os cães ratifica a valorização que o 

escritor Assis Brasil atribui às coordenadas espaciais. Na passagem, a seguir, tem-se em 

evidência mais uma vez o eixo vertical, quando o narrador discorre sobre o muro que fica 

localizado no pátio, o reiterado muro branco:  

Por cima do muro de separação do tanque, distinguia aquelas barbas negras em 

contraste com os peitos brancos e magros – seus movimentos, as roupas sendo tiradas 

e lavadas, e nada mais via – e via, com maior amplitude, o muro atrás deles, uma 

parede alta e caiada, que se confundia no topo com uma claridade estranha (BRASIL, 

2013, p. 16). 

Tomando por base a dicotomia alto versus baixo, essa passagem do texto do escritor 

piauiense ilustra um dos sentidos que geralmente se costuma atribuir para o eixo vertical do 

tipo alto: a figuração de céu. O muro era o lugar do sacrifício, onde os prisioneiros sacrificavam 

as suas vidas, sendo que em meio a tanto sofrimento, a morte para aqueles prisioneiros 

significava um alívio, uma libertação. Assim, a parede alta do muro pode representar o céu, o 

lugar para onde eles possivelmente poderiam ir depois do purgatório daquela prisão horrenda, 

segundo o olhar do cristianismo.  

Ainda acerca da dicotomia alto versus baixo, dentro do eixo vertical, o romance 

estudado aqui apresenta, muitas vezes, a personagem Jeremias no chão, em uma posição baixa, 

assim como se pode observar no trecho a seguir: “A posição era incômoda: as mãos nas costas, 

o corpo meio de lado, o rosto na areia fria” (BRASIL, 2013, p. 7).   

Essa posição em que se encontra Jeremias no trecho anterior, dentro da cela, pode 

significar a impotência dessa personagem diante da arbitrariedade do Estado, em uma posição 

humilhante, de total submissão frente aos desmandos do Estado opressor. 

Mais uma vez, Assis Brasil especifica no excerto a seguir a posição em que Jeremias se 

encontra dentro da cela, mostrando ao leitor qual a visão espacial que essa personagem possui 

ali: “Da posição em que estava, mais uma vez tentava esquadrinhar o escuro, à procura de um 

ponto, de uma indicação que pudesse ser o ar ou a luz. Via o escuro de baixo para a frente e 

para cima, em ângulo ascendente” (BRASIL, 2013, p. 8). 
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Desse modo, conforme aponta a passagem anterior de Os que bebem como os cães, 

pode-se notar que a visão que a personagem central da obra tem do espaço em que se encontra, 

visão “de baixo para frente e para cima”, exemplifica a situação opressora pela qual essa 

personagem estava submetida. Além disso, o adjetivo “escuro” reforça ainda mais a ideia de 

negatividade, de subordinação ao qual atravessa Jeremias.  

Quanto à análise das coordenadas espaciais, além do eixo vertical, há também o eixo 

horizontal-lateral. Saber quem está do lado direito e do lado esquerdo ou, simplesmente, porque 

alguém está apenas de lado, sem especificar se é do lado direito ou no lado esquerdo, traduz-se 

em um fator que tende a revelar aspectos que podem ajudar a elucidar fatos que contribuem 

para explicar em qual trilha a narrativa o leitor está sendo levado a seguir. Não somente saber 

quem está de um lado ou de um outro é salutar, mas também é igualmente importante saber por 

que uma determinada personagem se inclina para o lado para exercer determinada ação. Dessa 

forma, “no eixo horizontal-lateral, deve-se atentar para a oposição que forma a lateralidade, ou 

seja, as ideias de direito e esquerdo. Assim, também cumpre verificar os traços do positivo e do 

negativo que estão espelhados nesse eixo” (BORGES FILHO, 2007, p. 57). 

Nesse sentido, o que se pode depreender das palavras de Borges Filho é o sentido 

figurativo que assume os termos direita e esquerda. Para os católicos, a oração intitulada Credo, 

por exemplo, diz que Jesus “subiu ao céu e está sentado à direita de Deus-Pai todo poderoso”, 

atribuindo-se à expressão “à direita” um sentido conotativo equivalente a algo especial, 

privilegiado, de grande importância, de destaque. 

Na obra Os que bebem como os cães há, a seguir, a presença desse eixo horizontal-

lateral: “Olhou de lado, ligeiramente, e viu que os outros homens estavam na sua faina, 

atarefados e concentrados – levavam os molambos da roupa, lavavam o próprio corpo. O cheiro 

que invadia o pátio, ou se desprendia dos corpos, era repelente, nauseabundo” (BRASIL, 2013, 

p. 46). Embora não haja a expressão “direita” ou “esquerda”, nessa passagem do mencionado 

romance, o narrador, referindo-se a Jeremias quando este estava no pátio da prisão, relata que 

essa personagem “olhou de lado” e esse olhar de lado tem um significado dentro do contexto, 

pois, aos prisioneiros listados na narrativa estudada, não era permitido olhar para o lado, mas 

somente para frente. Assim, o olhar de lado de Jeremias ganha um significado muito grande, 

pois tem uma conotação de transgressão de regras. 

Além da transgressão de regras, esse olhar de lado de Jeremias faz com que a 

personagem tenha uma dimensão ainda maior das condições sub-humanas a que estão 

submetidos os homens naquele espaço. Jeremias não apenas vê esses homens lavando a única 

coisa que possuíam ali (molambos), mas também sente o cheiro desagradável que tais homens 
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carregam. Sem dúvida, essa visualização lateral, mesmo rápida, da personagem central da obra 

assisiana, seria um aspecto importante, por exemplo, para o trabalho de um talentoso pintor, 

daria um excelente quadro.  

Consequentemente, a postura do protagonista do romance em análise não seria mais a 

mesma depois desse olhar de lado, prova disso é que, após essa passagem da obra, Jeremias 

passa a refletir acerca do poder, sendo que as suas conclusões, no que tange a essa reflexão 

crítica, recaem diretamente sobre os guardas e indiretamente sobre todo o sistema sociopolítico 

em que ele está inserido: “O poder era aquilo – uma voz mais poderosa e que tinha meios mais 

poderosos para o domínio. O poder e o domínio – o confinamento de uma parcela de homens, 

o poder nas mãos de uma parcela de vermes” (BRASIL, 2013, p. 47). 

Jeremias continua a refletir no que diz respeito a todo esse sistema em que está inserido. 

Com isso, a obra deixa de retratar apenas um caso de sofrimento de seres dentro de um presídio 

de péssimas condições, mas ela passa a oferecer contornos filosóficos e universais por meio de 

reflexões sobre a condição do ser humano de qualquer parte do globo terrestre, assim como se 

pode notar no seguinte trecho: “Uma vez pensara – num roteiro que não podia refazer agora – 

que a liberdade era fruto do poder: só quem tem poder pode ser livre. Mas estava enganado. A 

liberdade era algo interior, individual, intransferível” (BRASIL, 2013, p. 47). 

Ainda no tocante às coordenadas espaciais, há também o eixo horizontal-frontal que “é 

formado pelos pólos (sic) da frontalidade: diante X atrás. Assim, o topoanalista deve estar atento 

aos valores que essas duas coordenadas podem assumir dentro do texto literário” (BORGES 

FILHO, 2007, p. 57). Tal eixo está presente em Os que bebem como os cães, reforçando a 

condição do opressor, assim como se pode notar na seguinte passagem: “Bateu com os pés 

descalços no chão de areia, até sentir que tudo havia descido. Estava na cela há muito tempo – 

voltou a sentar-se, os braços estranhamente se acostumavam com a posição para trás, os pulsos 

nas algemas, as mãos inchadas ou apenas dormentes” (BRASIL, 2013, p. 35). 

Nesse excerto, tem-se o protagonista da obra dentro da cela e em uma situação mais 

uma vez sub-humana: como estava com as mãos algemadas mesmo estando dentro da cela, 

tinha que bater com os pés no chão para que as fezes descessem completamente para a areia 

daquele espaço. Aí há o relato de que os braços de Jeremias estão para trás e essa expressão 

“para trás”, repetida em vários momentos ao longo do romance, reforça a ideia de submissão 

atribuída à referida personagem. 

Outra expressão reiterada em vários momentos da obra e que também é responsável por 

dar essa conotação de controle do opressor sobre o oprimido é “em frente”, tal qual se pode 

observar no trecho subsequente: “– Olhem em frente. Sempre em frente. Duas filas de homens 
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amordaçados, uma em frente à outra. O que via: homens esfarrapados como ele estaria 

esfarrapado. Cansados, trêmulos, espantados” (BRASIL, 2013, p. 11). 

A repetição da mencionada expressão no romance em estudo explica-se também pelo 

fato de que, sempre que os prisioneiros iam para o pátio, eles tinham que olhar apenas para 

frente, conforme ordens severas dos guardas, sob pena de castigos violentos, pois esses guardas 

temiam que, se os confinados ficassem olhando uns para os outros, os presidiários poderiam se 

comunicar apenas por meio do olhar e, assim, haveria possibilidade de surgimento de motins. 

Além do eixo horizontal-lateral, há “outra coordenada espacial muito importante na 

verificação da espacialidade é a prospectividade. Nessa categoria, verifica-se a polaridade perto 

X longe” (BORGES FILHO, 2007, p. 57). Sobre tal polaridade, faz-se interessante notar a 

seguinte passagem de Os que bebem como os cães em que Jeremias observa que a quantidade 

de presidiários próximos ao muro branco diminuía e isso lhe intrigava: “Por que pensava assim? 

Tinha a sensação de que aquele grupo diminuía – os homens já não pareciam tantos do outro 

lado do tanque. O muro branco e impassível continua lá, quase indistinto pelos raios daquela 

luz intensa” (BRASIL, 2013, p. 29). Mais adiante, ele constata que o muro era o local em que 

esses confinados tiravam as suas próprias vidas.  

Nota-se nessa passagem a presença da prospectividade e a dicotomia perto X longe que 

surpreendentemente está presente ao mesmo tempo, tomando-se por base um mesmo espaço: o 

muro. Tal espaço demonstra-se perto quando se verifica a proximidade física de Jeremias e o 

muro no momento em que o protagonista da obra está no pátio. Porém, esse mesmo espaço 

torna-se distante, longe, quando se analisa o fato de que todos os momentos dos presidiários 

eram minuciosamente observados, vigiados e essas personagens não poderiam fugir da rotina 

rigidamente pré-determinada pelos guardas, assim, o muro passa a ficar distante para Jeremias, 

ou seja, tão perto e ao mesmo tempo tão distante.  

As coordenadas espaciais abrem margem também para a discussão acerca da amplitude 

espacial de um texto literário, pois se sabe que o enredo de uma obra pode se dar em grandes 

ou pequenas extensões. No que se refere à discussão em voga, alerta Borges Filho: 

Ainda, não podemos nos esquecer de verificar em que medida a amplitude está 

representada no texto, ou seja, de que forma está figurativizado o par vasto X restrito. 

Trata-se de verificar se a espacialidade construída pelo narrador ou eu-lírico possui 

dimensões muito extensas ou, pelo contrário, se o espaço é muito reduzido (BORGES 

FILHO, 2007, p 57-58). 

Com base nas ideias de Borges Filho, pode-se chegar à conclusão de que o espaço em 

Os que bebem como os cães é restrito, pois o desenrolar da estória ocorre nos ambientes cela 

versus pátio, dentro de um presídio, ou seja, dentro de um espaço restrito. Ademais, importante 
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notar que o fato de uma narrativa apresentar um espaço restrito não necessariamente faz dela 

uma obra de pequena relevância, pois não é isso que este trabalho deseja evidenciar. O romance 

aqui pesquisado, por exemplo, embora se classifique, em termos de amplitude espacial, como 

restrito, possui uma complexidade espacial e um comprometimento e ligação com toda a obra, 

fazendo desse romance uma das obras-primas da Literatura Piauiense e por que não dizer da 

Literatura Brasileira? 

Além da amplitude espacial, há ainda a coordenada espacial referente à interioridade e, 

tomando-se por base tal coordenada, pode-se analisar se o espaço explorado em determinada 

narrativa é predominantemente interior ou o exterior. Por exemplo, uma casa pode ser explorada 

tanto quanto aos seus aspectos interiores como quanto aos seus aspectos exteriores. Além disso, 

tomando-se por base a personagem de um texto ficcional, pode-se analisar se o espaço 

explorado é exterior ou interior a ela, como o espaço de memória, por exemplo, caracterizado 

como interior. 

No que tange à discussão empreendida até aqui, “finalmente, deve-se atentar para a 

coordenada espacial em torno da interioridade. Então, convém verificar de que maneira aparece 

o contraste entre interior X exterior” (BORGES FILHO, 2007, p. 58). No tocante a esse debate, 

o romance Os que bebem como os cães apresenta a seguinte passagem no que diz respeito à 

coordenada espacial anteriormente referida: 

E se decidiu esperar pela manhã próxima – alguma claridade poderia atravessar aquela 

escuridão, pelo teto, pelos lados, onde deveria existir uma porta, fechada tão rente à 

parede como se fosse um prolongamento dela. E se decidiu a esperar que lhe 

trouxessem alguma coisa para comer, e se decidiu esperar que acontecesse algo, 

mesmo um pequeno barulho ou um grito ou alguém caminhando lá fora ou dizendo 

algumas palavras. 

‘Lá fora’. 

O que existirá lá fora? O que é esse lá fora? (BRASIL, 2013, p. 9). 

Nesse excerto da obra em discussão, tem-se o narrador discorrendo sobre a angústia de 

Jeremias dentro da cela. A escuridão impera no espaço em que essa personagem se encontra. 

No entanto, esse protagonista nutre a expectativa de que a realidade poderá mudar e que na 

manhã seguinte ele poderá enxergar com clareza o espaço que o rodeia, o que, de fato, não se 

concretizará considerando o espaço da cela. 

Também no referido trecho, pode-se concluir que o narrador trabalha o interior do 

espaço. Nesse sentido, tomando por base que o espaço ficcional da obra Os que bebem como 

os cães é um presídio, esse narrador não explora o entorno do presídio, mas apenas o interior 

dele. 
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Há ainda, como já se discutiu anteriormente, o espaço interior, considerando a 

personagem central da obra. A seguir há um trecho desse romance assisiano que ilustra a 

referência que tal romance faz ao mencionado espaço: 

E pensou na cela do pátio e na cela da cela – uma sucessão de celas em desfile, até 

atingir a que carregava em si próprio, no seu interior. Estava preso também por dentro, 

não apenas seus passos e seu corpo tinham limitados espaços. E sua mente seria a 

chave da cela maior: a que trancava o seu coração, a sua pequenina revolta incipiente, 

o seu pequeno ódio aflorado – a sensação de poder também atingir aqueles guardas, 

para massacrá-los (BRASIL, 2013, p. 61). 

Nesse excerto, o narrador do romance estudado discorre metaforicamente sobre a cela 

“que carregava em si próprio”. Dessa maneira, esse narrador aponta que Jeremias também está 

preso “no seu interior” e essa prisão chega a abafar todo o seu ímpeto de se libertar daquele 

lugar horrendo. A essa personagem não era oferecida nenhuma saída, nenhuma perspectiva de 

liberdade. De fato, era como se a prisão fosse uma prisão perpétua tanto dentro como fora de 

si. 

Diante de todas essas observações acerca das coordenadas espaciais, não se deve 

esquecer da autonomia que o texto literário carrega. Essa autonomia pode alterar o sentido que 

cada coordenada tende a apresentar ao longo do texto. Assim sendo, uma mesma coordenada 

poderá adquirir sentidos completamente diferentes em cada texto em que ela é utilizada e essa 

mudança de sentido vai depender muito do que o texto propõe, conforme assinala Borges Filho: 

Cada texto é único, claro está que nem sempre encontraremos todas as coordenadas 

espaciais num único trecho da narrativa nem, talvez, no texto todo. Da mesma forma 

que os valores são tematizados e figurativizados em cada texto, as coordenadas 

espaciais também são dadas exclusivamente pelo trecho analisado. Portanto, podem-

se encontrar todas as coordenadas em um cenário dado como também se podem 

encontrar poucas ideias. O importante é verificar em que medida isso acontece 

(BORGES FILHO, 2007, p. 60). 

Na passagem anterior, Borges Filho faz também o alerta de que nem todas as 

coordenadas podem estar em um único trecho ou em uma única obra. Esse alerta deve ser 

cuidadosamente observado, pois, do contrário, alguém poderia pensar que em todas as obras 

e/ou em todos os trechos de uma obra poderiam ser encontradas as coordenadas espaciais, o 

que não é verdade.  

Portanto, estudar os espaços e os microespaços, o cenário, o ambiente e as coordenadas 

espaciais da obra Os que bebem como os cães ajuda o topoanalista a analisar e a compreender 

com mais propriedade a referida narrativa. 
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4.2 A cela como singularização espacial    

Na obra Os que bebem como os cães, tomando-se por base a classificação de 

ambientação apresentada por Osman Lins (e já estudada no capítulo 3), pode-se notar a presença 

dos três tipos de ambientação: franca, reflexa e oblíqua ou dissimulada. Na ambientação reflexa 

a personagem “tende a assumir uma atitude passiva e sua reação, quando registrada, é sempre 

interior” (LINS, 1976, p. 83). Sobre esse mesmo tipo de ambientação, Borges Filho (2007, p. 

64) afirma que “sua característica distintiva em relação à espacialização franca é o efeito de 

subjetividade dado à descrição”. 

Com isso, pode-se inferir que na ambientação reflexa há o envolvimento da personagem, 

de modo a lançar suas impressões particulares ao revelar os espaços da obra. Em Os que bebem 

como os cães pode-se notar a incidência desse tipo de ambientação em vários momentos dessa 

narrativa de AB, assim como se pode notar no trecho a seguir: 

Está chovendo, está chovendo, sinto nos ossos – a natureza está alegre e verdejante, 

os pássaros voltam aos ninhos, o milho ficará maduro, os rios correrão com mais força, 

a vida estará redimida de seu mistério. 

Minha fonte d’água (BRASIL, 2013, p. 119). 

Nessa passagem há a surpresa de Jeremias ao sentir os pingos de água que vinham do 

teto da cela. Nesse momento, ele imagina que esses pingos eram como que gotas de água da 

chuva e, portanto, não teriam as substâncias alucinógenas que eram oferecidas a ele na água 

servida no pátio. Percebe-se que, ao descrever essa cena, a personagem imprime um alto grau 

de subjetividade, afirmando, inclusive que “a natureza está alegre” e então, toda a ambientação 

que envolvia aquele espaço outrora sombrio da cela vai se transformando, por um instante, em 

um ambiente de prazer, em que são utilizadas, para ratificar as impressões de Jeremias, uma 

série de metáforas, sendo que são utilizados na construção dessas figuras de linguagem, 

vocábulos, tais como: pássaros, milho e rios. 

Dentre outros aspectos que envolvem a topoanálise de um texto literário é preciso 

analisar (1) quando a ambientação se mostra inclinada a retratar uma riqueza de detalhes 

espaciais e (2) quando essa ambientação revela apenas alguns detalhes espaciais. Sobre essa 

dicotomia, discorre Borges Filho: 

[...] o espaço pode ser apresentado de forma abundante ou moderada. Uma 

espacialização será abundante quando o espaço for descrito com abundância de 

detalhes. Ao descrever um quarto, por exemplo, pode-se falar do geral, paredes, tetos, 

e, depois, enumerar os móveis e objetos presentes nesse espaço: o que está em frente, 

atrás, ao lado, etc. Quando o texto nos dá todas essas indicações temos a 

espacialização abundante. Por outro lado, quando as indicações são mínimas quase ao 

acaso, temos a espacialização moderada (BORGES FILHO, 2007, p. 66). 



101 
 

Na obra em análise, como em qualquer outra obra, o espaço poderá se apresentar dessas 

duas formas, tanto abundante como moderada e a definição entre esta ou aquela vai depender 

do trecho do texto literário a ser analisado. Em Os que bebem como os cães, logo nas primeiras 

páginas, o narrador apresenta uma ambientação abundante: a cela. Ele descreve a cela com 

elevada porção de detalhes, assim como se pode perceber no trecho a seguir: 

Aos poucos, ia apalpando o chão com o corpo, de bruços: o rosto quase a tocar a areia: 

sentia o cheiro da terra – uma terra velha e usada, com cheiro de mofo, com cheiro de 

urina – sentia as paredes, mesmo sem vê-las na escuridão: a opressão do cubículo 

estava em seu corpo, em seus poros (BRASIL, 2013, p. 7). 

Percebe-se no excerto anterior a descrição acerca do chão da cela. Ele era revestido não 

de cimento, como na maioria dos presídios tradicionais, mas de areia. Há menção às paredes, 

em que Jeremias apenas as sentia, sem visualizá-las, pois a escuridão que imperava naquele 

espaço a impedia de exercer tal ação. Há também a indicação do tamanho daquele espaço, 

inferida por meio da expressão “cubículo”, dando a entender que o mencionado espaço era 

muito pequeno. Assis Brasil, inclusive, além da descrição espacial, engendra-os em uma teia 

em que faz surgir a ambientação, assim como se pode identificar na passagem “a opressão do 

cubículo estava em seu corpo, em seus poros”. 

 No seguinte trecho da narrativa Os que bebem como os cães há também a presença de 

um espaço abundante, pois o narrador dá sequência à descrição dos espaços da cela em que se 

encontra Jeremias: 

Também não sabia se era noite, se era dia claro – uma cela sem grades, sem a pequena 

janela no alto, talvez sem porta. Mas por mais fechada que estivesse, uma porta 

sempre deixava passar alguma claridade, uma réstia de luz, um sopro vivificador. 

Nenhuma luz, nem uma leve brisa (BRASIL, 2013, p. 8). 

No excerto anterior da obra do escritor Assis Brasil, o leitor consegue perceber, por 

meio de uma certa abundância de detalhes, como era a cela em que o protagonista do romance 

ficava a maior parte do tempo. Nota-se que essa cela era um ambiente tão fechado que nem 

uma janela havia para circulação de ar. Não se tinha também as grades como nas celas 

tradicionais e tal protagonista, ao longo da obra, irá perceber que no lugar delas havia uma 

porta. Além disso, havia também uma portinhola que servia para que os guardas depositassem 

a comida para o presidiário. 

Desse modo, com essa elevada porção de detalhes, facilmente o leitor chegará à 

conclusão de que a cela onde se encontrava o professor Jeremias era um ambiente altamente 

desolador, com péssimas condições de higiene, pois basta observar como o narrador descreve 

a composição do chão da cela: “uma terra velha e usada, com cheiro de mofo, com cheiro de 

urina” (BRASIL, 2013, p. 7). 
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Além de abundante ou moderada, a ambientação ainda poderá adquirir outros contornos. 

Segundo, Borges Filho: 

[...] a espacialização ainda pode ser minuciosa ou panorâmica. Ela será minuciosa 

quando o texto nos mostrar as minúcias, os detalhes desse espaço. [...] além dos 

objetos presentes, [...] as características precisas desses objetos, os detalhes deles tais 

como odor, largura, altura, se é novo ou velho, etc. (BORGES FILHO, 2007, p. 67). 

Além de minuciosa, a ambientação poderá se apresentar de forma panorâmica “[...] se 

o texto nos der apenas indicações gerais, sem minúcias [...]” (BORGES FILHO, 2007, p. 67). 

Antes de ilustrar um exemplo de espaço enquadrado como minucioso em Os que bebem como 

os cães, a fim de que se compreenda melhor o exemplo a seguir, é necessário saber que a comida 

servida na cela para Jeremias era um prato de sopa que ele nunca conseguiu precisar com que 

frequência tal alimento era servido, devido às substâncias entorpecentes que ela continha. Desse 

modo, era sempre uma incógnita para essa personagem determinar qual seria o momento exato 

em que aquela sopa seria servida e quando o prato vazio seria recolhido. O que Jeremias sabia, 

de fato, era que o barulho das botas dos guardas próximo à cela poderia indicar, dentre outras 

possibilidades, um sinal de que a refeição estaria prestes a ser servida, mas, na passagem a 

seguir, a comida já tinha sido servida e os guardas vinham recolher apenas o prato vazio, porém, 

para a surpresa desses guardas, o prato ainda estava cheio: 

As botas, as botas de ferro. Mais próximas, mais próximas, na porta da cela. Eles vão 

entrar e me arrastar para o pátio. Eles vão entrar com aquela claridade ofuscante, 

horrível. O ranger do aço, a chave, a tranca que corre – o recorte de luz uniforme, as 

botas nos passos abafados sobre a areia, as mãos enormes que apanham o prato de 

sopa. O prato está cheio. Não se sabe se ouviu uma gargalhada, uma voz qualquer. 

Talvez tenham se assustado com o seu jejum voluntário (BRASIL, 2013, p. 120-121). 

Nessa passagem percebe-se que o prato de sopa ainda estava cheio quando os guardas 

vieram recolher o suporte do alimento e a razão disso é que Jeremias decidiu fazer o possível 

para não ingerir ou ingerir em menor proporção o alimento servido, objetivando que as 

substâncias alucinógenas presentes na sopa não mais fizessem efeito sobre o seu corpo e sobre 

suas ações. No entanto, o que se quer dar destaque em tal passagem é para a riqueza de detalhes 

que essa ambientação oferece ao leitor. A descrição das botas dos guardas, como também as 

características da porta que os guardas tiveram acesso para recolher o prato de sopa da cela são 

descritas de forma minuciosa. 

Convém destacar que a classificação das obras com ambientação predominantemente 

abundante ou moderada, minuciosa ou panorâmica poderá ser acentuada em uma única obra de 

determinado autor e em outra(s) não, considerando um mesmo autor ou, até mesmo, autores 

diferentes. Poderá ser uma característica constante de um autor específico produzir obras 

classificadas como abundantes e minuciosas ou obras classificadas como moderadas e 
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panorâmicas. Essa classificação ainda poderá estar bem atrelada a obras de determinada escola 

literária, pois “a espacialização abundante ou moderada, minuciosa ou panorâmica pode ser 

mais característica de um determinado momento literário que de outro. Assim, no período 

romântico e naturalista o recurso da abundância é muito explorado. Em outras épocas, nem 

tanto” (BORGES FILHO, 2007, p. 67). 

Ao tomar contato com a ambientação de uma obra literária específica, essa ambientação 

poderá estar permeada predominantemente de subjetividade ou de objetividade. E já se sabe 

que essa predominância entre uma e outra poderá determinar todo o desenrolar da obra, assim 

também não se pode ser ingênuo a tal ponto de se chegar à conclusão de que os espaços descritos 

em um texto literário são estritamente objetivos, pois, se assim o fossem, por que se discutir 

então acerca do espaço ficcional? No que se refere à ambientação presente em uma determinada 

obra, se subjetiva ou objetiva, discorre Borges Filho:  

A espacialização ainda pode ser objetiva ou subjetiva. Ela será tanto mais objetiva 

quanto menos percebermos os sentimentos do narrador ou eu-lírico em relação ao 

espaço instaurado. Para atingir esse efeito de sentido, é comum encontrarmos no texto 

a estrutura frásica de sujeito indeterminado tipo: via-se, expunha-se, etc. 

Quanto mais o narrador ou eu-lírico demonstram seu sentimento em relação ao 

espaço, mais a espacialização será subjetiva (BORGES FILHO, 2007, p. 69). 

A seguir, pode-se observar o exemplo de um espaço subjetivo presente em Os que 

bebem como os cães: 

Os gritos do preso diminuíam, mas eram mais dolorosos e, quando ouviu dizer 

novamente, me matem logo, me matem logo, o ar abafado da cela foi quebrado, como 

estilhaçado pelo matraquear de uma arma. Conhecia bem, de algum lugar, aqueles 

sons. A metralhadora acabara de rasgar o companheiro, e o silêncio voltou, cortante e 

hostil (BRASIL, 2013, p. 125). 

Nesse trecho, há a descrição do sofrimento de Jeremias ao ouvir a lamentação e, em 

seguida, a morte de um dos seus companheiros de prisão. O sofrimento era tão grande que, ao 

longo da tortura, tal companheiro não hesita em pedir a morte e é o que, de fato, acontece logo 

em seguida a esse pedido. Interessante notar a forma como é descrito esse excerto da narrativa 

assisiana, pois há claramente elementos subjetivos que estão embutidos na referida passagem, 

como, por exemplo, quando se diz que, após o ruído causado pela metralhadora utilizada para 

matar o presidiário, há a afirmação de que “o silêncio voltou, cortante e hostil”. Diante disso, 

os adjetivos “cortante” e “hostil” trazem uma carga subjetiva muito forte para a caracterização 

da referida passagem do texto de AB, denunciando que até o silêncio dentro daquele espaço 

causava mal-estar. 

Ainda sobre o mencionado excerto, Assis Brasil demonstra não apenas a sua capacidade 

subjetiva em descrever o conteúdo das suas obras, como também a sua linguagem metafórica, 
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muito próxima da prosa poética, como se pode notar, principalmente, ao final da citada 

passagem anteriormente descrita em Os que bebem como os cães. 

Assim, o topoanalista terá firmeza e segurança ao traçar inferências no tocante ao 

presente romance depois de identificar aspectos, tais como: o tipo de ambientação 

predominante; o uso produtivo das figuras de linguagem e as diferenças entre espaço abundante 

versus moderado, espaço minucioso versus panorâmico, ambientação subjetiva versus objetiva. 

 

4.3 O pátio e suas marcas 

Dentre os espaços retratados na obra Os que bebem como os cães, de Assis Brasil, o 

pátio é um dos que apresenta maior significância para a narrativa, inclusive é nele onde se 

processam os suicídios constantes dos presidiários que encaram a morte como uma libertação 

diante das enormes dificuldades que enfrentam para sobreviverem diante das condições sub-

humanas a que estão expostos. 

Em meio a essa discussão, faz-se necessário notar como um mesmo espaço é percebido 

na obra, pois personagens diferentes poderão apresentar visões diferentes sobre ele. Isso fica 

notório no romance Os que bebem como os cães quando os guardas e os presidiários estão no 

pátio. A visão que os guardas têm do pátio é totalmente diferente da visão que os presos 

possuem no que diz respeito a ele: enquanto estes buscam realizar o asseio, mas também tentam 

se comunicar uns com os outros em meio à truculência dos profissionais que ali trabalham, 

mesmo que essa comunicação tenha sido interrompida abruptamente por esses profissionais, 

aqueles buscam controlar e vigiar e, com isso, fazem uso da força para alcançarem os seus 

objetivos. Acerca da percepção que personagens diferentes possuem em relação a um mesmo 

espaço, afirma Borges Filho: 

Apesar de os espaços a que estamos expostos durante nossa experiência serem 

extremamente variados, ainda mais variada que eles é a percepção que cada um tem 

do espaço em que se localiza. Cada ser percebe diferentemente o mesmo espaço. Dois 

seres colocados ao mesmo tempo no mesmo espaço terão opiniões diversas sobre ele. 

E isso, que vale para as pessoas, vale igualmente e com mais razão para os grupos 

sociais (BORGES FILHO, 2007, p. 71). 

Nesse sentido, acrescenta-se aqui que não somente personagens diferentes podem ter 

percepções diferentes sobre o mesmo espaço, mas também uma mesma personagem poderá 

apresentar percepções distintas acerca ele, dependendo dos sentimentos e intencionalidades por 

ela experienciados. No caso do romance em estudo, o pátio era considerado um espaço de 

opressão por parte de Jeremias, mas também foi considerado um espaço de libertação quando 

ele, recorrendo ao muro, tirou a sua própria vida. 
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No que se refere ao gradiente sensorial da visão, pode-se afirmar que ele “é o sentido 

que capta o espaço em seu distanciamento máximo” (BORGES FILHO, 2007, p. 72). Essa 

capacidade de captação do espaço contribui para que tal gradiente sensorial seja um dos mais 

utilizados dentro das obras literárias, como também um dos que mais colaboram para a 

construção dos enredos dos textos literários. Como exemplo, pode-se perceber o alcance da 

visão na passagem a seguir do romance Os que bebem como os cães: “Todos ainda estão 

amordaçados – do outro lado vê a fila de portas de ferro, sob a reluzente claridade do pátio. 

Nota que o número de homens diminuiu – o muro branco está agora às suas costas, a pedra 

marcada a sangue pelos homens mortos” (BRASIL, 2013, p. 126). 

Essa passagem trata de um dos momentos em que o protagonista do referido romance 

está no pátio e, mesmo à distância, consegue visualizar as portas de ferro sobre a claridade 

intensa do pátio, como também os demais companheiros de presídio ainda impedidos de se 

comunicarem verbalmente. Com base nessa visão, o protagonista da obra constata que o número 

de presidiários diminui e logo faz uma associação dessa diminuição com a existência do muro 

branco, lugar do sacrifício de muitos de seus companheiros. 

Porém, não somente o que é visível tem significado dentro do texto literário, mas 

também o que foi propositadamente escondido pelo narrador do texto também carrega uma 

relevância para a análise literária. Assim, “por tudo isso, ao se analisar o espaço do texto 

literário, deve-se perguntar quais são os estímulos visuais que estão nele, a começar pelo seu 

caráter de visibilidade/invisibilidade” (BORGES FILHO, 2007, p. 73). 

Desse modo, reitera-se aqui que não somente o que está ao alcance da visão merece a 

atenção do leitor, mas também o que foi retirado do campo de visão das personagens ou do 

narrador tem o seu devido grau de relevância para a obra. Para exemplificar essa ideia, tem-se 

a seguir um trecho da narrativa estudada: 

Alguma coisa acontecera no espaço que separava os homens do muro. Não podia ver 

direito. Os próprios homens eram a barreira.  

Surgiram dois guardas correndo com uma maca e foram na direção do muro. 

Outra morte, outro suicídio (BRASIL, 2013, p. 88). 

O excerto anterior destaca mais uma morte dentro daquele complexo presídio, porém o 

protagonista do romance ainda não estava sabendo como se processavam aquelas mortes 

constantes, pois uma barreira humana o impedia de visualizar como elas ocorriam, fato que ele 

somente irá elucidar mais adiante no que se refere ao transcorrer da obra.  

Na verdade, essa barreira humana funcionava como uma proteção que os presos faziam 

utilizando os seus próprios corpos, a fim de impedir que os guardas notassem a saída de 
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determinados presidiários que desejavam se suicidar esfregando os punhos fortemente na pedra 

de um muro que existia no pátio: o muro branco. 

Entretanto, não é somente a visão um dos gradientes sensoriais significativos dentro da 

obra literária analisada, mas também todos os demais órgãos do sentido, pois o romance Os que 

bebem como os cães pode ser classificado como uma obra que explora fortemente a sinestesia. 

Assim, outro órgão do sentido que se apresenta em muitos momentos do mencionado texto 

assisiano é o tato. Esse gradiente sensorial vem à tona não somente quando a escuridão da cela 

impera, mas até mesmo no pátio, onde a iluminação é intensa: “Levou as mãos ao rosto – sentiu 

a barba já crescida, uma umidade perto dos olhos, uma espécie de crosta perto da boca” 

(BRASIL, 2013, p. 126). 

Como não há espelhos no presídio, Jeremias recorre ao tato para comprovar que a barba 

aumentava de tamanho, no entanto, ele não comprova apenas isso, mas também que há outras 

imperfeições no seu rosto, como a “crosta perto da boca”, fruto de uma saúde frágil, de maus-

tratos e de abandono.  

Acerca disso, pode-se afirmar que o protagonista da obra assisiana recorre 

constantemente ao tato, por exemplo, mesmo não apresentando comprometimentos maiores 

para com o sentido da visão, como se pode notar a seguir: “As mãos tatearam a roupa e viraram 

pelo avesso. Levou-a ao tanque, livrando-se do lixo da energia que ainda o sustentava. O lixo 

do corpo insatisfeito. Estava livre da sujeira por algum tempo” (BRASIL, 2013, p. 126). 

Nesse excerto do romance em discussão, Jeremias enfatiza o gradiente sensorial tato, 

mesmo estando com o gradiente sensorial da visão em condições de normalidade. As mãos 

buscam tatear a roupa, procurando localizar e retirar os excrementos grudados em suas 

vestimentas imundas, porém a sujeira dos seus trajes e do seu corpo não é maior do que a sujeira 

do próprio Estado que insere os seus cidadãos dentro de um espaço em que não se tem o mínimo 

de condições sanitárias apropriadas, muito menos de dignidade.  

Além do tato, outro gradiente sensorial explorado no romance Os que bebem como os 

cães é a audição. Explorar a ambientação de uma obra por meio da audição, e não da visão, 

trará a essa produção literária novas formas de retratar os espaços, oferecendo para o texto 

outras possibilidades de interação que fogem do convencional e que podem gerar diferentes 

maneiras de se retratar o percurso espacial.  

O gradiente sensorial da audição é muito explorado na narrativa de Assis Brasil e isso 

pode ser comprovado, por exemplo, pela composição cíclica dos títulos dos capítulos da obra: 

a cela, o pátio, o grito, sendo que este, captado pelo sentido da audição, exerce um papel salutar 

dentro do romance.  
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A seguir, há uma passagem de Os que bebem como os cães que ilustra bem o poder do 

gradiente sensorial da audição: 

– Olhe em frente. 

Havia um guarda bem perto, podia sentir o calor de seu corpo pelas costas, ouviu o 

ranger de suas botas – teria redobrado a vigilância, para que os homens não mais se 

matassem? Se sentiriam culpados por tal gesto? Teria uma consciência para isso? 

E ouviu, bem nítido, perto de seu ouvido: 

– Você me protege, eu vou sair (BRASIL, 2013, p. 127). 

Em tal excerto há primeiramente a voz do opressor que é sentida por meio de uma 

metáfora “o ranger de suas botas”, em que Jeremias sente a presença dos guardas sem que eles 

figurem no campo de visão dessa personagem, mas apenas pelo sinal sonoro emitido com 

grande força pelas botas dos guardas. 

Também nesse trecho, o protagonista sente a presença de um dos companheiros de 

presídio, mesmo estando de costas para ele, ou seja, apenas por meio da audição Jeremias ouve 

o apelo de um dos seus companheiros, mais um que opta por abreviar a sua vida, não 

conseguindo suportar tanto sofrimento em meio aquele lugar inóspito.  

Dessa maneira, nota-se que o gradiente sensorial audição marca a estada de Jeremias na 

prisão. O protagonista da obra em análise passa boa parte do tempo dentro de uma cela 

relativamente pequena e escura e sem contato com outros presos. Desse modo, o silêncio físico 

impera e qualquer barulho, por menor que seja, irá chamar-lhe a atenção. 

E o silêncio não é uma regra apenas dentro da cela. Também no pátio os presos não 

podiam se comunicar. Se qualquer um dos presos fosse surpreendido se comunicando com os 

demais, esparadrapos eram colocados na sua boca, a fim de que a comunicação não se 

realizasse. Assim, no pátio, qualquer sinal sonoro era bastante sensível às personagens. Isso 

prova que “muitas vezes somos mais sensibilizados pelo que ouvimos do que pelo que vemos” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 95). 

Na passagem adiante do romance Os que bebem como os cães há a narração de um dos 

momentos em que o protagonista da obra sente a vinda dos guardas e essa vinda é prenunciada 

por meio da audição. Assim, o barulho emitido pelas botas dos guardas se aproximando da cela 

é um sinal de que eles estão próximos para cumprir uma das suas obrigações: 

Ouviu o barulho das botas no corredor de cimento – o ritmo, a cadência precisa – e se 

preparou para receber o seu prato de sopa quente. Sentado em linha reta, defronte à 

portinhola, esperou que a abrissem – uma pequena janela quase a encostar no chão 

onde se concentrava toda a sua energia (BRASIL, 2013, p. 27). 

Nesse excerto, a expectativa da personagem principal da obra era de que os guardas 

viessem entregar a comida, a sopa quente com alucinógenos. No entanto, no trecho 

mencionado, os guardas vieram levar Jeremias para o pátio. Nota-se que o ruído das botas é tão 
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sensível para a personagem que ela consegue perceber o ritmo dos calçados no andar dos 

guardas. No que se refere à exploração dos recursos auditivos no texto literário, afirma Borges 

Filho: 

Em um texto literário, inúmeros são os recursos auditivos que o narrador usa para criar 

efeitos de sentido. A chuva no telhado, o som do trovão, o assovio do vento, o choro 

são possibilidades que excitam o ser humano e que estarão presentes no texto literário, 

provocando atitudes e sentimentos nas personagens em relação ao espaço. Cumpre ao 

topoanalista o estudo paciente e detalhado dos recursos auditivos do espaço analisado 

para desvendar os sentidos presentes (BORGES FILHO, 2007, p. 95). 

Desse modo, é necessário não somente identificar os recursos auditivos nos textos 

literários, mas também buscar entender por que eles estão presentes. Na passagem, a seguir, da 

obra em discussão, há a surpresa do sinal sonoro da água que jorra no pátio, a fim de que 

Jeremias e os demais presidiários possam fazer o asseio: 

O barulho da água o despertou – após a reposição e retirada do esparadrapo de sua 

boca, estava novamente banhando os cabelos, salpicando o líquido frio pelo corpo 

magro. Lavava a roupa encardida – seu vizinho não lhe dissera mais coisa alguma 

desde aquele dia. Ou não era mais o mesmo homem, aquele velho de respiração 

nervosa? (BRASIL, 2013, p. 28). 

Percebe-se, nesse trecho, que o som da água despertou Jeremias. Com isso, o leitor 

poderá indagar: Por que Jeremias estava sonolento? O que o faz sonolento a ponto de tomar um 

susto com o barulho da água no pátio já que esse espaço é tão luminoso? E o leitor, com base 

nessas indicações sonoras que interferem a rotina do protagonista, poderá começar a inferir que 

alguma substância estaria causando tal interferência. 

O espaço ficcional também comunica quando o silêncio invade, principalmente quando 

esse silêncio é uma imposição. O pátio deveria ser um espaço de convivência saudável, de 

recreação, a fim de aliviar as tensões do confinamento dentro da cela. Mas não é isso o que 

ocorre em Os que bebem como os cães. Nesse romance, o pátio é um ambiente gerador de 

tensões. Se um presidiário, por exemplo, ousasse tentar se comunicar com os demais, ele 

pagaria um preço muito caro: logo ganharia um esparadrapo na boca e correria o risco de ficar 

sem realizar o asseio e fazer as refeições por um considerável intervalo de tempo. Ao discorrer 

sobre o silêncio no texto literário, salienta Borges Filho: 

A dicotomia silêncio X barulho é a principal divisão que podemos estabelecer nesse 

gradiente sensorial. A priori, não se pode estabelecer nenhuma conotação axiológica 

nessa divisão. O silêncio, por exemplo, tanto pode ter uma conotação positiva, 

significando paz, relaxamento quanto uma conotação negativa, significando solidão, 

abandono. Apenas no texto literário é que poderemos discernir qual é seu sentido, 

inclusive se há sentidos contraditórios (BORGES FILHO, 2007, p. 96). 

De fato, o pátio, nessa narrativa assisiana, traduz-se não somente em um ambiente de 

tensão, mas também em um ambiente de abandono, corroborando aqui com as palavras de 

Borges Filho. Isso fica claro quando certos presidiários, em alguns momentos, gritam o nome 
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de familiares ou de Deus. Esse grito é um meio de extravasar toda a dor, mas também é sinal 

de abandono. Porém, os guardas estão prontos para agir, a fim de coibir os gritos dos 

confinados: 

– Vistam a roupa. 

 – Quem gritar não come. 

A mordaça fora passada de um por um – via do outro lado a tarefa dos guardas – os 

gestos de inércia dos companheiros, que desenhavam no espaço os últimos assomos 

de vida (BRASIL, 2013, p. 64). 

A inércia desses confinados comprova o estado de abandono e a desesperança em dias 

melhores. Tudo isso ocorre em um espaço bem iluminado, claro como o dia, demonstrando, 

assim, que os opressores não têm nenhum receio de esconder o cometimento de tais atrocidades. 

Na verdade, esses algozes eram apenas massa de manobra de um Estado opressor: “O poder. 

Aqueles vermes tinham poder sobre os outros – algo estranho acontecera para que alguns deles, 

fardados como uma unidade de guerra, dominassem os outros, esfarrapados como um bando de 

mendigos” (BRASIL, 2013, p. 47). Nesse excerto, é como se o escritor Assis Brasil estivesse 

refletindo, por meio do narrador da obra, acerca daqueles a quem chama de “vermes”, 

revelando, assim, uma crítica sobre a postura dos agentes do Estado que se apresentam como 

massa de manobra de quem detêm o poder e, por isso, eles são chamados de “vermes”. 

O grito era constantemente coibido por partes dos guardas. Mas no pátio, mesmo 

havendo um aparente silêncio físico, todos aqueles presidiários gritavam por dentro, 

lamentando a condição de serem tratados como animais. Como o grito era vetado, restava 

apenas o cumprimento às ordens, por mais duras que elas fossem: 

– Ninguém fala. 

– Lavem a roupa. 

Ele já ouvira isso. 

– Quem gritar perde a ração de um dia (BRASIL, 2013, p. 36). 

O trecho anterior deixa notória a condição sub-humana a que eram submetidos Jeremias 

e seus companheiros: tratados como animais. Isso fica explícito quando um dos guardas os 

ameaça de não lhes dar a comida, sendo esta chamada de “ração”. Nessa narrativa, fica evidente 

que “todos os barulhos, humanos e inumanos, reforçam-se mutuamente para salientar a ideia 

de um espaço onde pessoas coisificadas, sem perspectivas, continuam a vidinha de todos os 

dias” (BORGES FILHO, 2007, p. 97).  

Sobre o gradiente sensorial tato, não há dúvidas de que ele, juntamente com a visão, é 

bastante acionado nos textos literários. O tato, por sugerir um contato físico com os espaços 

postos nas obras, desperta uma atenção especial. Se o narrador ou a personagem faz questão de 

transmitir ao leitor características das superfícies a que tem contato para apontar, por exemplo, 

que algo é áspero, esse apontamento pode evidenciar que a qualidade advinda dele está em 
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convergência com a estória que ali se apresenta. Além disso, essas características constroem e 

enriquecem a ambientação da obra, podendo se traduzir em pistas que ajudam o leitor a 

desvendar os mistérios que rondam a obra literária. Nesse sentido, discorre Borges Filho: 

Através do tato, a personagem poderá receber um número enorme de informações 

sobre o espaço e os objetos que o ocupam e que também são espaço. Qualidades 

espaciais táteis como liso, crespo, fino, grosso serão valoradas de diversas maneiras 

no texto literário. Cabe ao topoanalista perceber essas nuances para melhor fazer sua 

leitura de textos (BORGES FILHO, 2007, p. 93-94).  

Assim, o tato poderá descortinar muitas qualidades espaciais que contribuem para a 

compreensão da obra literária e em Os que bebem como os cães ele é um dos gradientes 

sensoriais bastante demandado. As diversas situações que exigem o contato corporal de 

Jeremias com as demais personagens ou com o espaço ficcional são marcantes. Esse contato, 

muitas vezes, não é apenas marcante, mas também determinante para o destino das personagens, 

apresentando-se com objetivos vários, tais como: demonstrar a truculência dos guardas para 

com os presos, evidenciar o espaço desconfortável e desumano a que as personagens estão 

submetidas, apontar artificialidades espaciais, ou seja, tentativas de dar aparência de natural a 

espaços artificiais (como no caso da iluminação do pátio), dentre outros.  

A seguir, tem-se um dos trechos do romance assisiano em que o tato desnuda um espaço 

que se revela opressor para com a personagem central da obra: 

O verme enfrenta a luz ofuscante. 

Ali está o barulho da água no grande tanque. 

Arrasta-se no cimento frio: os guardas deixam que se levante sozinho. Tiram-lhe as 

algemas e assim pode se amparar na beira do tanque (BRASIL, 2013, p. 156-157). 

Em relação ao excerto anterior, pode-se perceber que a temperatura do cimento (“fria”), 

revelada pelo tato, incomoda o protagonista Jeremias. Assim, esse gradiente sensorial colabora 

significativamente para a construção da ambientação do romance, ajudando o leitor a entender 

a carga dramática que o trecho exprime. 

Na passagem subsequente da narrativa em discussão, observa-se que há uma 

caraterística espacial do muro, a aspereza, revelada pelo gradiente sensorial tato, que está 

intimamente ligado às ações que o romance apresenta: 

Já apalpa o muro, a sua dureza áspera. Acaricia as manchas impregnadas de sonhos. 

E estremeceu ao pensar que não fossem simples manchas, mas sinais, algo que algum 

dia seria revelado. Apalpa o muro, sabe que enxerga pouco – cada centímetro quer 

dizer um pequeno túmulo. Um palmo, uma legião de homens sofredores. A mancha 

maior, centenas de paixões inúteis (BRASIL, 2013, p. 158-159). 

A aspereza do muro, constatada pela personagem central do romance após apalpar essa 

superfície, praticamente antecipa o desfecho da passagem da obra e o narrador não se cansa em 

ressaltá-la. A seguir, em um dos trechos finais da narrativa, o protagonista conhece a morte 

após friccionar os pulsos no muro: 
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Experimenta as palmas das mãos na pedra áspera. Encosta os pulsos nas saliências 

mais cortantes – lembra-se da casa, do sorriso de sua mãe. 

Esfrega com certo fervor os pulsos no muro, uma, duas, dez vezes, e vê o sangue saltar 

para suas mãos e respingar em seu rosto. O sangue generoso como a água do tanque, 

continua a tingir o muro, mais e mais, o trabalho se realiza, a sua tarefa (BRASIL, 

2013, p. 159).  

Outro gradiente sensorial que costuma ser invocado nas obras literárias é o olfato. O 

cheiro também costuma despertar emoções. Um determinado espaço poderá ficar caracterizado, 

por exemplo, pelo cheiro que ele costuma exalar, inclusive, esse gradiente sensorial poderá 

ativar as memórias, fazendo com que as personagens recordem tempos de outrora e se lembrem 

dos espaços do passado apenas pelo fato de terem sentido o perfume que costumavam sentir 

quando estavam em lugares de antigamente.  

Porém, o olfato não apenas serve como gatilho da memória, mas esse gradiente sensorial 

poderá estar a serviço do presente, como no caso de Os que bebem como os cães. Em muitos 

momentos do romance a personagem central reflete sobre a sua situação degradante após sentir 

o mal cheiro vindo do seu próprio corpo: 

Vestiu a roupa molhada – as cicatrizes dos pulsos haviam sarado – deixou bem 

ensopados os cabelos e a barba. Não se lembrava ter urinado ou defecado, no pátio ou 

na cela, mas quando começara a lavar a roupa sentira o cheiro nauseante das sobras 

do corpo – uma pasta escura que descera com a água pelas pernas da calça (BRASIL, 

2013, p. 29). 

Nessa passagem, Assis Brasil chega a mostrar com detalhes, assim como fazem os 

realistas/naturalistas, as condições degradantes do homem. Jeremias, ao realizar o asseio no 

pátio da prisão, reflete acerca da situação sub-humana a que estava submetido após sentir o 

“cheiro nauseante” de urina e fezes advindas do seu próprio corpo. 

A situação desumana a que estava submetido o protagonista da obra chega a ser tão 

acentuada que o próprio Jeremias chega a questionar se estava “vivo, ou semivivo ou 

semimorto”. Vale lembrar que esse questionamento foi originado em razão do mau cheiro que 

sentia em relação ao seu próprio corpo: 

Sorriu por dentro: ele defecava, mijava, sentia o seu mau cheiro, o corpo esquálido 

estava em seu tato, o sexo sumia no tufo de pentelhos negros. Estava vivo, ou 

semivivo, ou semimorto. Tinha reações como os outros – os gritos, os murmúrios, os 

pensamentos soltos – e estava aprendendo e reaprendendo, como estariam os 

companheiros (BRASIL, 2013, p. 37). 

Mesmo em meio ao sofrimento dentro do presídio, Jeremias não deixa de se importar 

com os demais companheiros, como se pode perceber no trecho anterior. Assim, o presídio 

onde ele se encontra passa a ter uma conotação altamente negativa e tal conotação é construída 

com o apoio das impressões que advêm do gradiente sensorial olfato. Sobre esse aspecto, 

salienta Borges Filho: 
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O narrador explicitamente nos mostra os efeitos de sentido transmitidos pelo espaço 

graças ao odor.  

Assim como através dos outros sentidos, também a partir do olfato pode a personagem 

ter várias referências positivas e/ou negativas do espaço que ocupa. Ao topoanalista 

cabe a análise paciente e aprofundada do texto literário para depreender os diversos 

sentidos ligados aos cheiros do espaço (BORGES FILHO, 2007, p. 99). 

Com isso, imerso na sujeira do seu corpo, Jeremias tenta sobreviver em meio à sujeira 

social em que está inserido. Assim, vale ressaltar que dentro do mesmo espaço, do pátio, 

Jeremias transita por várias impressões: ao sentir o mau cheiro do corpo, esse espaço torna-se 

topofóbico. Já ao fazer uso da água que jorra das torneiras do tanque, essa personagem sente 

prazer em estar usufruindo daquele líquido tão precioso. Ainda acerca do mesmo espaço, tal 

protagonista visualiza os olhos da morte ao presenciar os homens saindo das filas.  

Em mais um trecho a seguir do romance Os que bebem como os cães a personagem 

central da obra ratifica o prazer em sentir a água em seu corpo limpando os excrementos, corpo 

este que já cheirava mal: “Novamente, sem que percebesse, estava no pátio – as pernas trêmulas 

em frente ao tanque, o cheiro das fezes, a necessidade física de se debruçar sobre a limpidez da 

água jorrante – até o seu barulho era uma carícia para os nervos vivos” (BRASIL, 2013, p. 63). 

Portanto, as indicações espaciais e a presença dos gradientes sensoriais estão 

constantemente presentes no texto assisiano e concorreram para a formação dessa narrativa. 

Nela se podem notar, em grande parte dos seus excertos, aspectos degradantes relacionados à 

espacialidade da obra em que estão submetidas várias das personagens. 

 

4.4 O grito que ecoa no espaço 

Sabe-se que os títulos dos capítulos de Os que bebem como os cães são cíclicos, ou seja, 

eles se repetem ao longo de toda a narrativa: a cela, o pátio, o grito. Nos vários capítulos desse 

texto intitulados “o grito” há não somente a menção aos gritos que os presidiários lançavam no 

pátio como forma de protesto em meio a toda a situação desumana que os acometia, mas 

também há a menção de “espaços da interioridade” em que “manifestam-se a liberdade e o 

gesto de solidariedade” (SOARES, 2010, p. 41), pois, além dos gritos em tom de protesto, 

ouviam-se também os gritos em que eram mencionadas palavras de solidariedade para com os 

demais, bem como descrições de momentos de reflexão da personagem Jeremias diante de todas 

as dificuldades a ela apresentadas. 

Dentre outras características que permeiam essa obra, a presença forte da sinestesia é 

uma das que mais se destacam. Considerando os órgãos sensoriais existentes, pode-se notar na 

narrativa em análise que não há o império da visão, mas também a audição, o olfato, o tato e o 

paladar têm o seu grau de importância para a compreensão do texto literário e para a relação 
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que se estabelece no tocante ao espaço ficcional apresentado ao leitor. Sobre a relação entre os 

órgãos do sentido, a obra literária e o espaço ficcional nela retratados, pontua Lins: 

[...] não deve o estudioso do espaço, na obra de ficção, ater-se apenas à sua 

visualidade, mas observar em que proporção os demais sentidos interferem. Quaisquer 

que sejam os seus limites, um lugar tende a adquirir em nosso espírito mais corpo na 

medida em que evoca sensações (LINS, 1976, p. 92). 

Com isso, o leitor atento não deve apenas dar vazão ao que o narrador ou a personagem 

viu, mas também ao que ele(a) ouviu, tocou, degustou, cheirou, como também a todos os 

sentimentos e consequências que essas ações provocaram ao longo da obra. Interpretar todo o 

jogo de sensações que a obra literária oferece ajuda o topoanalista a compreender a direção que 

a obra tende a tomar, assim como discorre Del Pino: 

Considerando que cada um dos sentidos humanos estabelece em princípio, diferente 

distanciamento entre sujeito e objeto, a análise dos aspectos sensoriais dominantes no 

texto, ou em seus fragmentos, pode consistir em recurso heurístico eficiente para a 

eficácia dos resultados a obter no percurso interpretativo do sentido textual (DEL 

PINO, 1998, p. 99). 

Desse modo, há uma convergência entre as ideias de Del Pino e as de Borges Filho 

acerca dessa discussão, no sentido de que ambos consideram os órgãos do sentido peças-chave 

para uma produtiva interpretação da obra literária e, consequentemente, do espaço ficcional, 

quando se analisa a relação entre esses órgãos e o espaço ficcional evidenciada no texto. No 

que tange a esse debate, discorre Borges Filho: 

[...] deve-se perceber de que maneira os sentidos estão atuando na relação da 

personagem com o espaço. Como existe uma variação de proximidade/distância nos 

sentidos em relação ao espaço, adotou-se nesse item da topoanálise, a terminologia 

gradientes sensoriais (BORGES FILHO, 2007, p. 69). 

Diante dos comentários no tocante à relevância da análise dos órgãos do sentido para 

uma boa compreensão do texto literário, Borges Filho não apenas enfatiza essas ideias, mas 

também cria uma expressão para denominá-los dentro do texto ficcional: gradientes sensoriais. 

Nesse sentido, assevera Borges Filho: 

Por gradientes sensoriais entendem-se os sentidos humanos: visão, audição, olfato, 

tato, paladar. O ser humano se relaciona com o espaço circundante através de seus 

sentidos. Cada um deles estabelece uma relação de distância/proximidade com o 

espaço. Portanto, efeitos de sentido importantes são manifestados nessa relação 

sensorialidade-espaço (BORGES FILHO, 2007, p. 69). 

Para se ter uma dimensão significativa acerca da ideia que circunda a relação 

sensorialidade-espaço em Os que bebem como os cães, o trecho, a seguir, oferece uma produtiva 

contribuição: 

Observava os homens do outro lado. Já vestidos em suas roupas molhadas, se 

acotovelavam em fila, aguardando a vez do retorno. Os guardas – dois ou três, ou meia 

dúzia, ou todo um pelotão – preparavam as mordaças, para que nenhum dos homens 
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dissesse coisa alguma enquanto caminhassem o pequeno trecho entre o pátio e a cela 

(BRASIL, 2013, p. 23). 

Logo no início desse excerto há o sentido da visão sendo acionado: Jeremias observa os 

demais companheiros de prisão preparando-se para voltar para as suas celas, como também ele 

observa os guardas. Nessa ação, nota-se que a visão dessa personagem está um pouco 

comprometida, pois Jeremias não informa para o leitor o número exato de guardas que estavam 

exercendo a função de controlar e intimidar os presidiários que estavam sob custódia do Estado. 

Essa imprecisão por parte do protagonista do romance é gerada, provavelmente, pela da 

ingestão de água com alucinógenos. 

Outro ponto que se deve analisar ainda nessa passagem do romance de Assis Brasil é o 

fato de os guardas tentarem impedir a comunicação entre os presos. Desse modo, a narrativa 

oferece um poder muito grande ao sentido da audição. Nota-se que, ao voltar para as celas, os 

guardas colocam na boca dos presos as mordaças, de forma a impedir que os presidiários se 

comuniquem uns com os outros ou mesmo gritem, como muitos faziam ao verem os demais no 

pátio sendo humilhados e torturados, mesmo sabendo que iriam sofrer duras consequências pela 

ousadia desses atos. Portanto, havia sempre gritos abafados na passagem entre o pátio e a cela. 

Acerca do poder da audição na perspectiva da ambientação da obra, comenta Borges Filho: 

Por exemplo, se a personagem percebe o espaço através da audição, não se deve 

simplesmente detectar que ela se encontra de certo modo afastada, mas deve-se 

perguntar por que nesse espaço predomina o silêncio em vez de barulho ou vice-versa. 

Ou então, por que em determinado cenário predomina a cor azul e não a vermelha? 

Ou o contrário? (BORGES FILHO, 2007, p. 70). 

Essas palavras de Borges Filho alertam para que se dê a devida atenção para a forma 

como a personagem interage com os espaços dentro da obra. Tal interação pode e acontece 

muitas vezes por meio da audição. Assim é importante compreender quais são as vozes ou os 

ruídos que chegam ou que não chegam aos ouvidos da personagem em determinados espaços, 

qual o contexto que o texto literário apresenta e o porquê dessas ações ou omissões e em que 

tais ações ou omissões contribuem para o desenrolar do enredo. No que se refere a essa 

discussão, vale a pena atentar-se para a seguinte passagem do romance assisiano: 

Ouviu os passos dos presos que voltavam à cela. Primeiro, a fila em frente, 

movimentando-se sob o ritmo das botas duras dos guardas carcereiros. 

E sem que pensasse em coisa alguma, sem que fizesse qualquer relação objetiva, 

gritou, encheu os pulmões e gritou, até sentir o pátio cheio de sua angústia (BRASIL, 

2013, p. 50). 

Nesse trecho, nota-se que a personagem central da obra, antes de ver os companheiros 

presidiários em fila, preparando-se para retornarem às suas celas, ouve primeiramente o 

movimento dos companheiros por meio do caminhar. Além disso, o narrador frisa o ritmo das 
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botas dos guardas ditando o caminhar dos presidiários. As botas dos guardas funcionam como 

se fossem as patas com as ferraduras dos cavalos do vaqueiro que guia a boiada, impedindo que 

um ou outro boi tente se desviar de uma rota já previamente traçada, do destino já desenhado. 

Tanto os cavalos como os bois apenas executam ordens, assim como no presídio, os guardas 

apenas executam as ordens do Estado opressor, representado aqui nesta metáfora pelo vaqueiro. 

No caso, diante dessa analogia, fica simples descobrir quem os bois representam: os 

presidiários.  

Dessa maneira, percebe-se ainda no excerto em discussão que o espaço exerce uma 

função de relevância em Os que bebem como os cães, pois ele capta/absorve todo o sentimento 

que envolvia a personagem Jeremias: a angústia. 

Além disso, o topoanalista deve estar atento aos nomes que são dados aos espaços 

presentes na obra ficcional. Assim sendo, a topoanálise, preocupada também em discutir esses 

aspectos, chamou de toponímia “o estudo dos nomes, próprios ou não, dos espaços que 

aparecem no texto literário. Inúmeras vezes o narrador usa esse processo para caracterizar o 

espaço e, por extensão, a personagem que nele atua” (BORGES FILHO, 2007, p. 161). 

Borges Filho não apenas atribui uma nomenclatura para esse estudo, mas também 

apresenta uma classificação para ele. Dessa maneira, o referido escritor chama de topônimos os 

nomes dados aos espaços, de maneira geral, dentro do texto literário, afirmando que tais nomes 

podem estabelecer relação de semelhança, de contraste ou de indiferença no tocante aos espaços 

a que se referem: 

Em primeiro lugar, quando o topônimo reforça ou expõe uma característica do espaço, 

teremos uma relação de semelhança. 

Numa segunda instância, a toponímia pode entrar em conflito com o espaço nomeado, 

então teremos uma relação de contraste. 

Finalmente, a toponímia pode não estabelecer ligação alguma como o espaço e, neste 

caso, teremos uma relação de indiferença (BORGES FILHO, 2007, p. 162). 

Ademais, outro aspecto importante ao se discutir sobre essa classificação é o fato de que 

“não só o nome próprio pode estabelecer essa relação. O nome comum também”, pois “os 

nomes comuns também podem evocar sentidos que se entrelaçam, estabelecendo-se entre eles 

uma significância maior e para o qual o topoanalista deve estar atento” (BORGES FILHO, 

2007, p. 164-165). 

Nesse sentido, considerando a narrativa Os que bebem como os cães, nota-se que nem 

os microespaços nem os macroespaços recebem nomes próprios. Assim sendo, os dois 

microespaços são chamados pelos seus nomes comuns: cela e pátio.  

No que se refere ao topônimo cela, pode-se afirmar que ele estabelece uma relação de 

semelhança, pois esse vocábulo está vinculado à ideia de cubículo, de isolamento e, portanto, 
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por extensão, remete-se também à ideia de angústia, de sofrimento. No entanto, em relação ao 

topônimo pátio, onde surgem os gritos, ele estabelece uma ideia de contraste, pois tal espaço, 

no seu sentido original, tende a designar uma área aberta e até mesmo um lugar para recreação, 

tomando por base o sentido de pátio de escola, por exemplo. Porém, o pátio da referida obra é 

um lugar fechado, pois até mesmo o teto é artificial e coberto, embora seja projetado para 

simular o céu. Ademais, ele não é um local nada amistoso, pelo contrário, qualquer tentativa de 

interação verbal entre os frequentadores do pátio de Os que bebem como os cães era duramente 

coibida pelos guardas, diferentemente do que se pode imaginar em relação ao pátio de uma 

escola que costuma ser um local de conversas descontraídas, de recreação, de prática de 

esportes, etc. Desse modo, o pátio é também cela na obra em análise. 

Diante do exposto, fica demonstrado que a obra Os que bebem como os cães lança mão 

da sinestesia para a produção dos efeitos de sentido da citada narrativa, além de fazer uso, com 

muita constância, dos gradientes sensoriais ao longo de todo o romance, demonstrando, com 

isso, que o espaço ficcional ocupa um patamar de relevância para o desenrolar desse texto 

literário. 

 

4.5 O espaço e sua relação entre poder e repressão 

A linguagem literária tem a capacidade de despertar reflexões políticas e sociais sem 

que necessariamente se possa afirmar que ela está denunciando uma realidade específica ou um 

regime político e social determinado.  

Essa linguagem pode ser observada na obra Os que bebem como os cães, de Assis Brasil. 

Assim, aqueles que têm contato com o mencionado texto costumam ser levados a pensar que 

ele está tratando de uma fatídica realidade histórica vivida no Brasil à época da ditadura militar: 

um sistema político detentor do poder e que promovia forte repressão aos seus opositores, mas 

que, a fim de justificar as ações violentas que mantinha diante daqueles que se levantavam 

contra ele, produzia um discurso que pregava a ordem e o progresso ao país.  

Esse discurso era repassado às pessoas e assimilado com naturalidade e de forma passiva 

por parte de uma parcela da população. Acerca do conformismo com que parte do corpo social 

tende a aceitar o referido discurso, discorre Bourdieu: 

As categorias de percepção do mundo social são, no essencial, produto da 

incorporação das estruturas objectivas (sic) do espaço social. Em consequência, levam 

os agentes a tomarem o mundo social tal como ele é, a aceitarem-no como natural, 

mais do que a rebelarem-se contra ele, a oporem-lhe possíveis diferentes, e até mesmo 

antagonistas [...] (BOURDIEU, 2007, p. 141). 
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Com isso, as estruturas político-sociais dominantes têm à sua disposição não somente 

um aparato de recursos materiais e humanos capaz de provocar ações repressivas físicas a quem 

a elas se opor, mas também dispõem de um poder simbólico que age silenciosamente e de forma 

a alimentar ainda mais tais estruturas. Referindo-se a esse poder, na tentativa de defini-lo, 

Bourdieu (2007, p. 14) aponta que ele é um “[...] poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou económica (sic)), graças ao efeito 

específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como 

arbitrário”. 

Na obra Os que bebem como os cães há uma reflexão direta sobre o poder, assim como 

se pode notar a seguir: “O poder era aquilo – uma voz mais poderosa e que tinha meios 

poderosos para o domínio. O poder e o domínio – o confinamento de uma parcela de homens, 

o poder nas mãos de uma parcela de vermes” (BRASIL, 2013, p. 47). 

Nessa passagem da obra assisiana percebe-se também uma crítica aos detentores do 

poder dominador que agem duplamente: não somente por meio da força, mas também por meio 

do discurso, das palavras. 

Além disso, Bourdieu, recorrendo às ideias de Weber, comenta, por consequência, sobre 

a massa dos dominados que, de alguma forma, contribui para a continuidade do sistema 

repressor legitimado, poder dominador: 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os ‘sistemas simbólicos’ cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 

reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo 

assim, segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’ 

(BOURDIEU, 2007, p. 11). 

No início do trecho a seguir, percebe-se uma reafirmação da existência da prática de 

“domesticação dos dominados” a que se refere Weber, por meio da expressão “cordeiros, 

calmos, autômatos, obedientes”. Porém, também no trecho seguinte, há algo que se coloca como 

resistência ao poder dominador: o grito: “Embora cordeiros, calmos, autômatos, obedientes por 

vezes, ainda lhes restava alguma coisa – o grito – mas era uma revolta pacífica, e sabia que 

nenhum deles seria capaz de usar uma arma contra o seu algoz mais próximo” (BRASIL, 2013, 

p. 48). 

Sabendo que a obra literária pode provocar reflexões no tocante às relações de poder 

constantes nas esferas social e política, há um conceito ainda pouco abordado dentro da 

topoanálise, mas que contribui para a alargar essas reflexões: o conceito de fronteira, “então, 

na topoanálise de uma obra cabe a perguntar se os espaços nela representados são separados 
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por alguma espécie de barreira, obstáculo etc. Essas barreiras/obstáculos constituem as 

fronteiras que são de natureza material, física e não psicológica ou social” (BORGES FILHO, 

2007, p. 103). 

Quanto a essa ideia de fronteira dentro do estudo da toponálise, Borges Filho formula 

uma série de classificações, dentre as quais serão destacadas nesta pesquisa apenas três. A 

primeira delas diz respeito às narrativas monotópicas, bitópicas e politópicas.  

Borges Filho (2007) afirma que as narrativas monotópicas são aquelas que apresentam 

apenas um único espaço no texto literário. Diferentemente das narrativas politópicas que se 

caracterizam por apresentarem textos literários com vários espaços. Contudo, “Quando o 

espaço é dividido em dois subespaços por um fronteira, temos uma bitopia dentro da obra” 

(BORGES FILHO, 2007, p. 103), assim como se pode notar em Os que bebem como os cães, 

em que há a incidência do muro, região fronteiriça, que divide a obra em dois planos: o espaço 

da prisão, do espaço de convívio social livre, ou seja, do que está do outro lado do muro, do 

outro lado da fronteira. 

Na segunda classificação apresentada por Borges Filho (2007), ele classifica a fronteira 

em artificial e natural, conforme discorre na sequência: 

Em relação as suas propriedade físicas, a fronteira se divide em artificial e natural. 

Fronteira artificial: é aquela estabelecida sem se levarem em conta os acidentes 

geográficos, portanto, é construída artificialmente. Esse tipo de fronteira, talvez, seja 

o mais comum no âmbito da topoanálise, já que as fronteiras existentes na obra de 

ficção são mais de âmbito psicológico-axiológico que geográfico. 

Fronteira natural: esse tipo de fronteira é estabelecido através de características 

geográficas tais como um deserto, um rio, uma montanha, etc. (BORGES FILHO, 

2007, p. 106). 

No que tange a essa divisão na narrativa assisiana, há a presença da fronteira artificial: 

um presídio, construção realizada pela ação do homem. 

A terceira classificação estabelecida por Borges Filho (2007) se volta para a presença 

(ou não) de tensão no espaço fronteiriço, qualificando a fronteira como tensa ou distensa. 

Acerca desse aspecto, manifesta-se o referido topoanalista: 

Assim, em relação a suas propriedades experienciais, a fronteira se divide em tensa e 

distensa. 

Fronteira tensa: dá-se o nome de fronteira tensa àquela em que há tensão entre as 

personagens envolvidas. Esse tipo de fronteira foi ou está fixada através de guerras, 

de choques, de conflitos, etc. 

Fronteira distensa: é a fronteira que se formou tranquilamente ou, mesmo que não 

tenha sido pacífica desde sua origem, na atualidade da narrativa ela não oferece 

nenhuma divisão por choques, isto é, em sua atualidade não ocorre nenhuma tensão 

(BORGES FILHO, 2007, p. 107). 

Assim, o poder repressor que se manifesta em Os que bebem como os cães aponta para 

a existência de uma fronteira tensa. Dessa maneira, tomando-se por base o conjunto dessas 
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classificações, pode-se afirmar que há no romance de AB a conjugação de uma fronteira 

bitópica, artificial, tensa. 

Esse espaço fronteiriço contido no romance em estudo é altamente controlado pelos 

guardas que representam a mão do poder do Estado repressor, considerando que a referida obra 

sugere tratar, de forma conotativa, das ditaduras vigentes à época em que ela foi lançada.  

Na narrativa Os que bebem como os cães, de forma a enfatizar o caráter de repressão 

veiculado por ela, há a presença de um espaço hostil, inserido à margem da sociedade: a prisão. 

Esses espaços que retratam hostilidades, tais como os espaços dos presídios, são considerados 

“[...] heterotopias de desvio: isto significa que os lugares que a sociedade dispõe em suas 

margens, nas paragens vazias que a rodeiam, são antes reservados aos indivíduos cujo 

comportamento é desviante relativamente à média ou à norma exigida” (FOUCAULT, 2013, p. 

22). Foucault, a seguir, continua a descrever como costumam se apresentar as heterotopias: 

[...] as heterotopias possuem sempre um sistema de abertura e de fechamento que as 

isola em relação ao espaço circundante. Em geral, não se entra em um heterotopia 

como em um moinho, entra-se porque se é obrigado (as prisões, evidentemente), ou 

entra-se quando se foi submetido a ritos, a uma purificação (FOUCAULT, 2013, p. 

26). 

No tocante à obra em análise, a ideia de que Jeremias estava ali contra a sua vontade, 

obrigado, em uma configuração espacial tratada por Foucault como heterotópica, é reforçada 

quando o protagonista do texto assisiano em discussão se mostra, ainda no início da narrativa, 

como um ser que nutre esperanças de sair daquele espaço desagregador da prisão, assim como 

se pode observar no excerto a seguir: 

E pela segunda vez, após o pensamento primitivo de que os homens podiam tudo 

contra os homens, uma outra reflexão rasgou o seu cérebro e tinha um nome: 

ESPERANÇA – um possível final para a tortura, alguém que espera para os seus 

braços, para o seu conforto, uma paisagem terna entrando pelos olhos. O corpo, 

dolorido e martirizado – por mais sábia que seja a natureza – tem um limite, o terno 

carinho de algumas mãos: lembrava-se disso. Um farol no fim da estrada ou do túnel. 

O grito, a esperança (BRASIL, 2013, p. 27, grifo do autor). 

Discorrendo também sobre as heterotopias de Foucault, Soja aponta que nelas há um 

misto de concreto e de abstrato, sendo espacialidades voltadas para promover reflexões no que 

diz respeito às práticas sociais. Acerca de tais reflexões, na passagem anterior, o narrador utiliza 

a metáfora do farol. Lembrando que esse instrumento somente possui funcionalidade onde há 

escuridão, sendo que esse escuro pode ser comparado à própria prisão ou à sociedade passiva e 

acostumada à submissão dos desmandos de um Estado opressor. Acerca disso, aponta Soja: 

O espaço heterogêneo e relacional das heterotopias de Foucault não é nem um vazio 

desprovido de substância, a ser preenchido pela intuição cognitiva, nem um 

repositório de formas físicas a ser fenomenologicamente descrito em toda a sua 

resplandecente variabilidade. Trata-se de um espaço outro, daquilo que Lefebvre 

descreveria como I’espace vécu, a espacialidade efetivamente vivida e socialmente 
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criada, simultaneamente concreta e abstrata, a contextura das práticas sociais (SOJA, 

1993, p. 26). 

Nesse sentido, além de Soja, também Harvey (1980) afirma que o espaço é relacional. 

Ambos comungam da ideia de que esse elemento interage na formação social, sendo, portanto, 

rico em significados e, não, algo vazio e isolado. A heterotopia de desvio, por exemplo, 

mencionada por Foucault, surge como produto da relação entre espaço e exclusão. Ademais, o 

espaço, tomando-se por base uma concepção mais globalizante, é identificado também entre o 

eu o outro, entre os objetos e a personagem, adquirindo um aspecto interrelacional. Diante disso, 

os espaços, sobretudo os heterotópicos, possuem um campo semântico subjacente, atrelado a 

eles, pois segundo Foucault:  

Não se vive em um espaço neutro e branco; não se vive, não se morre, não se ama no 

retângulo de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, ama-se em um espaço 

quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, 

degraus de escada, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, 

porosas (FOUCAULT, 2013, p. 19). 

A obra Os que bebem como os cães exemplifica a não neutralidade do espaço 

mencionada por Foucault. O trecho a seguir, mostra Jeremias dentro da cela, produzindo juízo 

de valor da espacialidade em que ele está imerso: “Deixou-se sentar aos poucos, até sentir o 

chão úmido. A aspereza da roupa nova estava em seu corpo, o molhado da água, e se achou 

com certo conforto, uma certa paz – a inércia era um entorpecimento, uma derrota” (BRASIL, 

2013, p. 91). 

Essa passagem do romance explicita um dos raros momentos em que Jeremias sente-se 

bem, todavia, esse aparente conforto é gerador de inércia, de comodismo. Desse modo, o espaço 

produz entorpecimento tanto quanto os alucinógenos ingeridos pelo protagonista da narrativa. 

Assim, a relação conforto/inércia poderia ser atribuída como a causadora do fato de muitos que 

antes eram vítimas e sofredores do sistema opressor estatal, ao atingirem classes sociais mais 

elevadas e benesses financeiras, pouco contribuem para agirem contra o sistema que outrora os 

oprimiam? Assim, também negando a neutralidade do espaço, posiciona-se Otto Bollnow na 

obra O homem e o espaço (2019): 

[...] o espaço tampouco é para o homem um meio neutro e constante, mas é preenchido 

com significados nas relações vitais de atuações opostas, e esses significados, por sua 

vez, mudam de acordo com os diferentes lugares e regiões do espaço. Também esses 

significados não são devidos a sentimentos apenas subjetivos que o homem liga ao 

espaço, mas são caracteres autênticos do próprio espaço vivido (BOLLNOW, 2019, 

p. 18). 

No entanto, esse preenchimento a que se refere Bollnow, realizado pelo homem nos 

espaços vivenciados, é suscetível de alterações. Dessa maneira, o espaço tende a estar 

intimamente ligado ao estado emocional dos seres que dele fazem uso, assim, “[...] o espaço 
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não somente é diverso para os diversos homens, mas varia para o próprio indivíduo de acordo 

com a sua constituição e humor circunstanciais. Cada modificação ‘no’ homem condiciona uma 

mudança de seu espaço vivido” (BOLLNOW, 2019, p. 18). 

Essa modificação a que está passível o espaço poderá ser motivada não apenas pelo 

estado emocional de um ser singular, mas poderá ser fruto de uma concepção dos homens em 

geral em um dado momento histórico. Foucault comenta sobre tal modificação, apontando 

como exemplo o caso do espaço heterotópico dos cemitérios que outrora figurava nos centros 

das cidades e, a partir de um dado momento, passou a ocupar um lugar à margem da extensão 

urbana: 

Por outro lado, todos esses esqueletos, todos esses cemitérios foram postos à parte, 

fora da cidade, no seu limite, como se se tratasse ao mesmo tempo de um centro e um 

lugar de infecção e, em certo sentido, de contágio da morte. Mas – não se pode 

esquecer – tudo isso só ocorreu no século XIX, mais precisamente, no decurso do 

Segundo Império (FOUCAULT, 2013, p. 23). 

Esse “lugar de infecção”, mencionado por Foucault, que a sociedade, a partir do século 

XIX, atribuiu ao espaço do cemitério, poderá ser atribuído a outro espaço também heterotópico: 

os presídios. Acerca disso, a seguir, há passagens no romance Os que bebem como os cães que 

buscam qualificar os seres que habitam tal espaço da prisão vivenciado pelo protagonista da 

narrativa de AB: “– Cão leproso” (BRASIL, 2013, p. 58), “– Vamos, seus vermes” (BRASIL, 

2013, p. 128), “apodrecer       cela      última vez      verme      verme” (BRASIL, 2013, p. 102, 

grifo do autor). 

Tais qualificativos contaminam não apenas as personagens a quem eles são dirigidos, 

mas também os espaços em que essas personagens habitam. Além disso, nessa última passagem 

do romance assisiano descrita anteriormente é importante observar a forma como as palavras 

estão dispostas, com um espaçamento entre as palavras e ordem de apresentação que fogem à 

sequência regular das frases na língua portuguesa, remetendo à ideia de desordem mental a que 

o protagonista da obra está imerso.  

Diante dessa relação existente entre espaço e personagem, com base no fato de que 

existem espaços que remetem a sentimentos positivos e outros que remetem a sentimentos 

negativos, Borges Filho cria o neologismo topopatia que significa: “[...] a relação sentimental, 

experiencial, vivencial existente entre personagens e espaço. Esse elo assume inúmeras formas 

e é extremamente variável em amplitude e intensidade emocional. Logo, a análise da topopatia 

em uma obra literária exige uma leitura cuidadosa do texto” (BORGES FILHO, 2007, p. 157). 

A topopatia se subdivide em topofilia e topofobia. Quando o espaço remete a 

sentimentos positivos para a personagem, tem-se topofilia, no entanto, quando ele se remete a 
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sentimentos negativos, tem-se aí a topofobia, “em outras palavras, quando o espaço se aproxima 

do fasto, temos a topofilia, quando ele se aproxima do nefasto, temos a topofobia” (BORGES 

FILHO, 2007, p. 158). 

Assim, pode-se afirmar que nos espaços heterotópicos de desvio há uma forte incidência 

da topofobia, conforme se pode observar no trecho seguinte da obra em análise:  

Os braços foram puxados para trás e os pulsos algemados – a boca recebeu o impacto 

da mordaça, e o empurrão completou o quadro repetido que a sua mente recusava cada 

vez mais. 

Estava sendo levado, quase arrastado – os pingos d’água desciam dos cabelos pelo 

rosto, pingavam do queixo, assim como as lágrimas algumas horas antes, alguns dias 

antes (BRASIL, 2013, p. 50). 

Esse excerto descreve o tratamento dado pelos guardas a Jeremias quando este realiza a 

ação de gritar no pátio. Ao realizar tal ação, os guardas buscam imediatamente inibir os gritos 

por meio de práticas violentas, levando o presidiário para a cela. Jeremias chega a chorar em 

meio a tanto sofrimento. Tudo disso ocorre dentro de lugares caracteristicamente topofóbicos: 

cela-pátio. 

Ademais, o conhecimento acerca da topopatia engloba a observação de outras vertentes, 

tais como percepção, atitudes e valores e concorre para um resultado satisfatório ao analisar 

uma obra literária que contém, por exemplo, espaços heterotópicos desviantes. Diante disso, 

aponta Borges Filho: 

O estudo da topopatia envolve a investigação de três temas que se inter-relacionam e 

se completam, a saber: percepção, atitudes e valores. Ou seja, ao topoanalista, cabe 

observar de que forma as personagens, narrador, eu-lírico, etc. percebem os espaços 

onde vivem. Percepção pode ser entendida em duas partes. Primeiramente, pode ser 

encarada como a reação dos sentidos em relação aos estímulos externos. Também 

pode ser entendida como uma ação voluntária na qual certos acontecimentos são 

normalmente registrados enquanto outros são deixados de lado. Nesse momento, 

devemos investigar quais os sentidos estão atuando na percepção espacial (BORGES 

FILHO, 2007, p. 160-161). 

Diante do exposto, considerando-se a relação multifocal existente entre o homem e o 

espaço, afirma Bollnow: 

O homem não se encontra no espaço como um objeto se encontra numa caixa, e não 

se relaciona com o espaço como se primeiro houvesse um sujeito sem espaço que 

então, posteriormente, passasse a se relacionar com um espaço. Antes, a vida consiste 

originalmente nessa relação com o espaço e, portanto, nem mesmo em pensamento 

ela pode se libertar disso (BOLLNOW, 2019, p. 21). 

Portanto, percebe-se aqui que as manifestações de poder e de repressão costumam fazer 

uso do espaço para veicularem as suas ideologias. No próximo capítulo, serão apresentadas as 

considerações finais, oportunidade em que se poderá ter acesso aos resultados obtidos ao longo 

deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa aqui desenvolvida analisou a obra Os que bebem como os cães, do escritor 

piauiense Assis Brasil, sob o viés do espaço ficcional, à luz da toponálise, perspectiva de estudo 

do espaço literário de autoria do pesquisador Ozíris Borges Filho. 

Acerca de Assis Brasil, considera-se que ele rompeu com as barreiras que demarcam a 

Literatura Piauiense, devendo ser figurado entre os escritores da Literatura Brasileira, 

contrariamente ao que julga parte do cânone literário que ainda o aprisiona dentro dos muros 

que demarcam a literatura do Piauí. 

Mesmo sendo conhecido e aclamado pelo público e pela crítica piauienses, 

principalmente em virtude das obras de cunho regionalista que compõem a sua Tetralogia, ele 

também é um autor que consegue, por meio da esfera ficcional, provocar reflexões que dizem 

respeito ao homem de qualquer região do país e do mundo. Dessa maneira, pode-se afirmar que 

AB produz textos com temáticas que incitam debates de caráter universal, sendo a narrativa Os 

que bebem como os cães, corpus desta pesquisa, um legítimo exemplo disso. 

Embora se considere neste estudo que a referida obra trata de uma discussão universal 

acerca da repressão político-social do poder estatal, não se pode negar que o seu enredo se 

aproxima de uma realidade vivida à época de sua publicação: a ditadura militar no Brasil, sendo 

Jeremias, protagonista da narrativa, um professor de literatura que é preso, provavelmente, por 

agitar os estudantes em um período de intensa repressão. 

Nota-se, quanto à estrutura narrativa, que estão presentes no romance em análise os 

seguintes aspectos:  capítulos cíclicos (a cela - o pátio - o grito) que se repetem ao longo do 

texto; capítulos que gradualmente vão aumentando de extensão; tensão narrativa gerada 

também pela memória fragmentada do protagonista da obra, em que se pode visualizar a 

presença de tempo psicológico; narração in media res; quebra da sequência cíclica (a cela – o 

pátio – o grito) ao omitir o capítulo intitulado “o grito” ao encerrar a obra; parágrafos e frases 

construídos, em alguns momentos, com espaçamento e recuos não convencionais. 

A partir do título da referida narrativa, há como visualizar uma intertextualidade latente 

entre o romance Os que bebem como os cães e a Bíblica Sagrada, como também a presença de 

elementos zoomórficos, inclusive em forma de personagens. 

No tocante ao debate sobre o espaço ficcional, percebe-se, nas últimas décadas, uma 

crescente discussão relacionada a esse elemento da narrativa, tendo esta pesquisa apresentado 

a sua relativa parcela de contribuição por meio da análise do romance Os que bebem como os 

cães, guiada pela topoanálise, reiterando, assim, que os estudos concernentes ao espaço 

ficcional podem revelar aspectos significativos quanto às obras literárias. 
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Nesse romance assisiano, o elemento espaço literário é colocado em destaque, não 

somente pelo fato de a obra apresentar capítulos com denominações espaciais, mas também 

pelo papel que o próprio espaço desenvolve no texto, aprovisionando, desgastando, tensionando 

e consumindo Jeremias e os demais prisioneiros, contribuindo, assim, para repassar aos leitores 

a ideia de sofrimento a que essas personagens estão submetidas. Nesse sentido, será mais 

coerente, justo e literariamente acertado atribuir ao espaço o status de personagem em Os que 

bebem como os cães, pois ele não está apenas sob as personagens, mas também age sobre elas, 

funcionando como um típico antagonista. 

Desse modo, esta pesquisa aponta que o trabalho desenvolvido por Assis Brasil na obra 

em análise, aliado aos conhecimentos advindos dos estudos empreendidos por Borges Filho em 

Espaço & Literatura: introdução à topoanálise, ajuda a comprovar esse papel de notoriedade 

que AB imprime ao elemento da narrativa em discussão, principalmente no que diz respeito às 

funções do espaço ficcional e à noção de ambientação (espacialidade). 

Nesse sentido, afirma-se aqui que, dentre as sete funções do espaço literário listadas em 

seu estudo teórico pelo mencionado topoanalista, seis delas foram identificadas no romance Os 

que bebem como os cães. Além disso, nota-se nesse romance uma noção ampla sobre 

espacialidade, coerente com a proposta que se infere acerca dessa obra e desenvolvida de forma 

a enfatizar todos os dissabores pelos quais Jeremias experimentou naquele ambiente.  

Essa noção trazida por Borges Filho assemelha-se ao conceito de ambientação outrora 

desenvolvido por Osman Lins no texto Lima Barreto e o espaço romanesco, sendo que, na obra 

em análise, foi identificada a presença dos três princípios básicos de ambientação listados por 

Lins: ambientação plana, reflexa e dissimulada, com predominância do segundo princípio. 

Ainda em relação à espacialidade do referido romance assisiano, outros aspectos 

também foram objeto de análise neste trabalho, tais como: espacialização abundante ou 

moderada, havendo predominância da primeira sobre a segunda; espacialização minuciosa ou 

panorâmica, com incidência maior daquela sobre esta; e espacialização objetiva ou subjetiva, 

com ocorrência em maior proporção desta sobre aquela. 

Ao longo do percurso espacial de Os que bebem como os cães há uma presença maciça 

dos gradientes sensoriais, fazendo surgir um grande de volume de sinestesias e uma 

predominância dos microespaços em detrimento dos macroespaços, com incidência constante 

das coordenadas espaciais. 

O embate entre as relações de poder existente na mencionada narrativa de AB gera uma 

desproporcional repressão por parte do poder dominador, porém fazem surgir ações que 

manifestam resistência por parte dos dominados, por meio dos gritos e dos suicídios. Todo esse 
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processo passa a ser analisado nesta pesquisa, recorrendo-se aos conceitos topoanalíticos de 

fronteira e de topopatia.  

Vale ressaltar que são perceptíveis as influências que a topoanálise, de Borges Filho 

manifesta no tocante aos estudos desenvolvidos por Bachelard na obra A poética do espaço, 

sendo que a noção de casa desenvolvida por este autor pode ser identificada ao se debruçar 

sobre o texto de Assis Brasil em análise. 

Ademais, esta pesquisa aponta que os espaços de memória ganham notoriedade nessa 

obra e, mesmo quando se busca um apagamento da memória por parte das personagens que 

guarneciam o presídio e dos alucinógenos ingeridos pelos presidiários, a obra apresenta 

inferências que a aproximam da realidade não somente do período da ditadura, mas também do 

período brasileiro atual. Além disso, os conceitos teóricos criados nesta pesquisa e intitulados 

espaço de motivação imbricada, espaço de capacidade de reelaboração e espaço de 

transmutação multifacetada podem ser aplicados a outros corpus, contribuindo para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas que envolvem a vertente da memória. 

Nesse sentido, considerando-se que a obra assisiana inclina-se a refletir acerca do 

período da ditadura militar no Brasil, pode-se fazer uma ligação desse momento histórico com 

o momento atual. O governo de direita bolsonarista vigente no país, por meio de um discurso 

falacioso e descomprometido com os fatos históricos, defende a ideia de que não houve ditadura 

no Brasil, sugerindo, inclusive, que expressões tais como “golpe” e “ditadura” sejam excluídas 

dos livros didáticos por entender que tais expressões não se coadunam com o que, de fato, 

ocorreu outrora no país. Desse modo, não há dúvida de que o governo atualmente vigente no 

Brasil continua a utilizar práticas de apagamento para impor a sua ideologia política. 

Além disso, o último capítulo de Os que bebem como os cães é intitulado o pátio. Como 

os capítulos são cíclicos e seguem a seguinte ordem a cela, o pátio e o grito, então, nesse caso, 

faltou o grito, dando a ideia de que a obra está inconclusa. Isso poderá provocar indagações, 

tais, como: Qual foi o grito dos povos dominados que ficou preso na garganta? Qual é o grito 

que precisa ser ecoado por eles pelos quatro cantos do universo? 

Acerca da sua fortuna crítica, dentre os romances que compõem o Ciclo do terror, a 

obra Os que bebem como os cães é uma das mais discutidas no ambiente acadêmico, porém, ao 

observar o volume e as perspectivas abordadas no que tange a essas discussões, considera-se 

aqui a necessidade de que se avancem os estudos no tocante à mencionada narrativa. 

Diante do exposto, este trabalho se apresenta de forma a preencher uma lacuna existente 

no sentido de que, até então, não há conhecimento de uma abordagem que considere como 

perspectiva principal de análise a relação entre a obra Os que bebem como os cães e o espaço 
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ficcional. Nesse sentido, ressalva-se aqui que outros estudos também já trataram dessa 

abordagem, mas, reitera-se: até o presente momento, não se tem notícia de que nenhum deles 

tenha considerado como esfera principal de análise a mencionada relação, muito menos com o 

mesmo volume de detalhes que esta pesquisa apresenta. 

Enquanto estamos expondo as considerações finais deste estudo, muitos outros trabalhos 

relacionados à essa temática poderão estar ainda em processo de elaboração, portanto, espera-

se que surjam mais pesquisas que também considerem como perspectiva principal de análise a 

referida relação, de forma a inovar, alargar, aperfeiçoar ou até mesmo desconstruir alguns dos 

conceitos aqui apresentados, desde que isso seja feito com muita responsabilidade e 

comprometimento científico.  
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