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Resumo: no presente artigo objetiva-se apresentar os principais elementos que caracterizam o 
espaço onde vive a personagem Raíza, protagonista do romance Verão no Aquário. O aquário, 
um compartimento separado do resto do ambiente por paredes, representa simbolicamente o 
isolamento e aprisionamento de Raíza que a impossibilita de se aproximar da mãe. Para expor 
esse isolamento descreveremos os ambientes que compõem o “aquário” de vivência da 
protagonista, baseados na perspectiva elaborada por Bachelard (1974) de que o espaço é 
compreendido como um elemento que estabelece a dialética entre interior e exterior, como 
expressão da afetividade e experiência da personagem que se sobrepõe ao espaço objetivo. 
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Palavras iniciais 

 

O presente trabalho, alcunhado “Diante do Aquário: a representação do espaço 

na obra Verão no Aquário” de Lygia Fagundes Telles, tem como escopo analisar a 

estruturação do espaço no romance Verão no Aquário, que influencia, sobremaneira, na 

caracterização dos personagens. 

O ensejo por este estudo se deve ao fato de que o espaço dentro da literatura 

deixou de ser um simples pano de fundo e adquiriu o caráter de agente dentro da 

narrativa, tal como acontece com a obra retro mencionada. É perceptível, também, que 

o espaço da intimidade interfere na sua relação com outros personagens. Enfim, o 

espaço reflete como caracterização interna das personagens e na construção do 

ambiente familiar, ou mesmo nas convivências socioculturais do grupo a que pertencem. 

Faz-se pertinente ressaltar que as obras literárias, de tempos em tempos, 

carregam consigo valores culturais sejam de uma dada época, de um povo, assim, 

complementam também na identificação de traços históricos. Desta forma, com leituras 

e estudos literários conseguimos conhecer e compreender certos costumes, lugares, 

pessoas, ou mesmo uma língua de um povo. A literatura nos ajuda na compreensão de 
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Trabalho de Conclusão de Curso, ministrada pela Profa. Dra. Erislane Rodrigues Ribeiro. 
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nós mesmos e, também nos faz conhecer o que está além de nós, despertando a 

reflexão e abrindo para novas ideias e sentidos. Aponta contrastes culturais da 

sociedade de épocas passadas com o momento atual, mostrando diferenças e 

similaridades, desencadeando uma compreensão acerca do que foi o passado, do que é o 

presente e possivelmente de como poderá ser o futuro. Assim, a literatura é de grande 

influência e valor em nossas vidas, pois a obra literária acomete-se de tessituras que 

colaboram no resgate de valores individuais e socioculturais, além de elemento 

fundamental, propiciador de reconhecimento da marca literária de um escritor. 

Como pode ser percebido, dentre as mudanças na literatura, de maneira 

contextual e até mesmo estrutural, podemos considerar o espaço. O que antes era 

considerado como um simples arquétipo referencial de lugar, agora torna-se algo que 

derruba as barreiras engessadas de um ambiente, ou seja, se estende a ser algo 

simbólico, imaginário e torna-se autor que instiga na ação, e na composição dos 

personagens. Sendo assim, a escolha do tema justifica nesta perspectiva, em concentrar 

o espaço como agente, que faz explicar e resultar nos comportamentos das personagens, 

que rodeia as mesmas desde os objetos aos sentimentos que deflagram na 

subjetividade destas figuras literárias. 

Posto isto, ratificamos, também, que analisar a obra em questão é de grande 

valia e identificação nos estudos em Literatura, pois agrega a cada dia mais na 

valorização de escritores brasileiros e suas obras, fazendo com que amplie ainda para 

outros estudos dirigentes ao tema proposto ou até mesmo de outros valores e aspectos 

que a obra carrega. 

É pertinente destacar, ainda, que a escolha do tema se determinou devido ao 

apreço que a pesquisadora sente pela escritora Lygia Fagundes Telles, juntamente ao 

seu acervo de obras que são marcadas pela ação intensiva de suas personagens, onde 

tudo parece ser abastecido por sentimentos e simbolismos que relacionam as 

personagens a lugares e objetos, fazendo, assim, nos recolhermos ao nosso íntimo, 

induzindo-nos ao próprio ato de se descobrir, de (re) conhecimento. Ademais, a obra 

Verão no Aquário traz estas peculiaridades tematizadas na literatura desta escritora, 

além de mostrar relações familiares, atos cotidianos, e socioculturais que implicam na 

sociedade. 
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Em Verão no Aquário, Raíza, a personagem central se depara com conflitos 

íntimos e externos como meio de chegar a uma estruturação de seu ser, de 

autoconhecimento. Nesta perspectiva, a representação do espaço será o referencial 

nestas manifestações, para amplificação de seus sentimentos e construção da 

personagem. Sendo que, mesmo no modo subjetivo do espaço, empenha-se nesta 

construção transbordada ainda de símbolos. 

O espaço posiciona-se diversificado a partir de níveis sociais, culturais, naturais, 

artificiais, entre outros. Este componente desencadeia várias reações, as quais fazem 

com que seja aplicado significado nesta relação do indivíduo diante do espaço. E é 

conforme a isto que definimos o tema de nossa de pesquisa, em perceber a relação da 

personagem Raíza da obra Verão no Aquário com o espaço que a rodeia, desde o fator 

exterior ao simbólico. Para isto, sustentaremos nossa pesquisa com pressupostos de 

alguns teóricos sobre o elemento narrativo, o espaço, dentre os quais destacamos 

Bachelard (1974) e suas perspectivas como afirmativa para seguintes resultados do que 

se objetiva neste estudo. 

Este artigo é estruturado em três seções: a primeira que faz uma breve discussão 

teórica acerca do espaço, baseado em teóricos como Bachelard (1974), Borges Filho 

(2007), Foucault (1984), Lins (1976), Rosenfeld (1976) e outros que se fizerem 

necessários; a segunda traz algumas considerações sobre  a  biografia  da  vida  e  da  

carreira  de  Lygia  Fagundes  e  algumas  considerações  de  teor interpretativo 

elaboradas por alguns críticos, como o de Fruh (2005); a última sessão traz as 

considerações/análises sobre a composição do espaço responsável por expressar a 

composição das personagens em Verão no Aquário. 

 

O espaço: breves pressupostos teóricos 

 

O espaço passa, gradativamente, a cada dia, o foco de estudo de muitos 

críticos, quando se tratado de sua passagem de concretismo, de definição de lugar para 

algo que denota a subjetividade. Rosenfeld (1976, p. 76) salienta que este imaginário do 

espaço tenha se iniciado na pintura, originando daí a chamada “ilusão de um espaço 

tridimensional” a partir da “expressão de emoções subjetivas, [...] de visões oníricas 

de um modo dissociado e caótico”. Desta ideia, o autor defende, então, que no 



4 
 

romance houve a mudança do espaço concreto pela consciência da personagem, 

abordando ainda neste grau de progressão do espaço, o homem passa a  ser 

rodeado por tais situações imaginárias ou sobrenaturais dando assim a capacidade do 

homem tomar frente aos seus pensamentos, particularizando-os. 

Desta perspectiva, Foucault (1984) complementa que não vivemos em um 

mundo distinto, mas sim, cheio de valores, traços que se apropriam além das 

explicações, 

 

[...] não habitamos um espaço homogêneo e vazio, bem pelo 
contrário, um espaço que está totalmente imerso em quantidades e é 
ao mesmo tempo fantasmático. O espaço da nossa percepção primária, 
o espaço dos nossos sonhos e o espaço das nossas paixões encerram 
em si próprios qualidades à primeira vista intrínsecas: há um espaço 
luminoso, etéreo e transparente, ou um espaço tenebroso, imperfeito 
e que inibe os movimentos; um espaço do cimo, dos píncaros, e um 
espaço do baixo, da lama; há ainda um espaço flutuante como água 
espargindo e u m espaço que é fixo como uma pedra, congelado 
como cristal. No entanto, todas estas análises, ainda que 
fundamentais para uma certa reflexão do nosso tempo, dizem 
respeito, logo à partida, ao espaço interno (FOUCAULT, 1984, p. 03). 
 
 

Por conseguinte, percebemos que diante desta convicção do autor, há de se notar 

que o espaço integra simultânea relação com nós pessoas, mantendo um ato de 

observar além do que está materializado, fora de nós mesmos. 

Entrando ainda mais no foco do espaço romanesco, segundo Osman Lins (1976), 

o espaço quando destacado a lugares, como quarto, sala, objetos estes caracterizará as 

personagens, e voltado para o lado exterior, o bairro, algum lugar, revelará a 

implantação social. O autor, ainda, aponta que o espaço é o que ocasiona a ação das 

personagens, de modo que, o nível psicológico é o mais acentuado na relação entre 

eles. Nesta relação, a ação das figuras literárias motiva na sua libertação. Conseguinte, 

o mesmo, ainda, reforça novamente que o espaço é detentor de toda ação das 

personagens, é o agente que implica ao processo psicológico destas, no qual, traz à tona 

conflitos, anseios, medos, e até mesmo libertação. Assim, Lins define o espaço como 

“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 sua individualidade tendendo 

para zero” (LINS, 1976, p. 72). 
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O espaço implicará a construção da personagem e a sua identificação enquanto 

sujeito social. Borges Filho (2007) define algumas funções do espaço como: 

caracterizar as personagens, situando-as no contexto socioeconômico e psicológico em 

que vivem; influenciar as personagens e também sofrer suas ações; Representar os 

sentimentos vividos pelas personagens; Estabelecer contraste com as personagens; 

Antecipar a narrativa. Sendo assim, o autor sobre esta condição do espaço influenciar na 

ação das personagens, salienta que 

 

Muitas vezes, o espaço influencia a personagem a agir de determinada 
maneira. Os exemplos mais claros dessa relação poderão ser 
encontrados, na literatura brasileira, nos romances naturalistas. 
Exemplo dessa função espacial pode ser encontrado na personagem 
Jerônimo de O cortiço de Aluízio Azevedo. Vindo de Portugal, 
Jerônimo, no início do enredo é o mais trabalhador de todos os 
habitantes do cortiço. No entanto, com o tempo, vai sendo 
influenciado pelo espaço em que vive até se tornar um trabalhador 
relapso. O que era diferente vai-se homogeneizando através do 
espaço em que vive (BORGES FILHO, 2007, p. 02). 
 
 

Neste ajuntamento, Borges Filho e Lins compartilham a mesma opinião 

enquanto declaram que o espaço favorece a ação das personagens. Borges Filho 

(2007), a inda complementa que só haverá espaço com a materialidade de objetos, 

pois com estes, há a relação entre o meio, entre as personagens e o próprio narrador: 

 

Quando falamos de espaço, referimo-nos tanto aos objetos e suas 
relações como ao recipiente, isto é, à localização desses mesmos 
objetos. Além disso, nunca podemos esquecer o observador a partir do 
qual aquelas relações são construídas na literatura. Assim, ao 
analisarmos um espaço qualquer, por exemplo, casa, navio, escola, 
etc., não podemos nos esquecer dos objetos que compõem e 
constituem esse espaço e de suas relações entre si e com as 
personagens e/ou narrador (BORGES FILHO, 2007, p. 17). 
 
 

Por fim, para reafirmar a questão do espaço como algo que se manifesta também 

no imaginário, já teorizado pelos autores citados logo acima, Rosenfeld e Foucault, em 

A Poética do Espaço, o filósofo Bachelard (1974) dirige que o espaço literário é uma 

implicação subjetiva, ou seja, algo imaginário, onde que possa revelar as margens do 

psiquismo, trazendo de dentro para fora, desta ideia o autor apresenta que o espaço na 

literatura tem como “[...] examinar imagens bem simples, do espaço feliz, [...] 
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determinar o valor humano dos espaços de posse, espaços proibidos a forças adversas, 

espaços amados, [...] o espaço vivido, [em razão do que] concentra o seu interior dos 

limites que o protegem” (BACHELARD, 1974, p. 19). 

O mesmo autor referencia que o espaço se concretiza a partir do imaginário 

e do devaneio. Tal espaço este, que faz ampliar as virtudes, os sentidos e 

memórias, tentando buscar compreensões e entendimentos ao nível exterior ou até 

mesmo no seu mais íntimo. Um espaço vivido pelo seu imaginário no qual, o leitor 

também irá ajudar na construção da narrativa, e no próprio espaço imaginário. Nesta 

estimativa, fica perceptível, que o espaço segue além do que é palpável, tornando-se um 

teor subjetivo, que implica a vivência dos seres, relacionando com situações reais, 

personagens, lugares artificiais, naturais e por fim, ajudando a compor o espaço no 

gênero literário. 

Uma vez definida a posição teórica que este artigo tomará, passa-se a uma 

rápida apresentação da obra em estudo e de sua respectiva autora. 

 

A autora e a obra 

 

Lygia Fagundes nasceu em São Paulo, no ano de 1923. Concluiu os cursos de 

Educação Física e Direito na Escola Superior do Largo de São Francisco. Filha de 

um delegado e promotor público, a autora residiu em diversas cidades, que lhes rederam 

inúmeras lembranças que, possivelmente, lhe serviram de inspiração para o seu ofício de 

escrever. 

Lygia Fagundes, além de Verão no Aquário, é autora de mais três romances, 

quais sejam: Ciranda de pedra (1955), As meninas (1983) e As horas nuas (1989). 

Além de alguns livros de contos, como Praia Viva, primeira obra da autora. 

Vários estudos sobre as produções da autora, como os de Fruh (2005), indicam 

que os quatro romances da autora tratam de uma sequência evolutiva dos estágios da 

vida de uma mesma protagonista, sendo: o primeiro romance, Ciranda de Pedra, 

apresenta inquietações da infância; o segundo, Verão no Aquário, da adolescência; o 

período universitário, em As meninas; e a maturidade, em As Horas Nuas. 

As produções de Lygia são enfocadas pela crítica nos aspectos da “técnica 

narrativa” e na “temática” das obras. Quanto à técnica, a obra é acurada, pois a autora 
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demonstra um cuidado com a perfeição da palavras. É por este motivo que a autora 

revisa e reelabora seus textos a cada nova edição. 

Bella Josef (apud FRUH, 2005) diz que as alterações são feitas de acordo com a 

linguagem diacrônica, ou seja, a linguagem da obra se modifica paralelamente as 

mudanças de expressões utilizadas no meio social atual. Tal procedimento esmera a 

caracterização das personagens, aperfeiçoa a objetividade dos textos e, 

consequentemente, estende a carga emocional contida nos personagens. 

Outro aspecto técnico analisado por estudiosos é a maneira como a autora 

caracteriza os personagens. Ocasionalmente são descritas fisicamente, é visível a 

descrição psicológica dos personagens, feita diretamente pelas ações, palavras e 

pensamentos das próprias personagens. 

Segundo Guilermo de La Cruz Coronado (apud FRUH, 2005), o problema 

técnico que Lygia Fagundes apresenta é em relação à produção de um tipo de 

comunicação nas personagens, o que ocasiona a caracterização no isolamento e vedação 

dos protagonistas. Esta incomunicabilidade é a responsável pela sensação de opressão e 

angústia que deriva das obras da autora. Seus personagens retratam indivíduos 

conformados com o espaço restrito em que vivem, tanto no âmbito social quanto no 

físico, isto, pois, o enredo acontece sempre com personagens de um mesmo grupo 

social. 

Quanto à temática, críticos dizem que Fagundes faz transparecer duas 

características: a vida nos grandes centros urbanos e a condição feminina. A primeira 

temática tematiza a vida nas grandes cidades e os problemas familiares e sociais que se 

fizeram presentes na sociedade entre os anos de 60 a 70, mostrando a nova realidade 

após a decadência cafeeira paulista, as novas classes altas e a emersão da crescente 

industrialização encetada na década de 50. O enfoque temático sobre a condição 

feminina apresenta, principalmente, a criação de novos grupos familiares, que passam 

a ter como dirigentes as mulheres. A psicologia feminina é extremamente explorada nas 

obras da autora, tanto é que, em alguns momentos é possível interpretar/subtender em 

algumas passagens reivindicações de caráter feminino. 

Segundo Nelly Novaes Coelho (apud FRUH, 2005), Verão no Aquário é uma 

obra considerada marco diferencial na carreira da escritora, isto porque, a partir da 

publicação dessa história, o traço mórbido se atenua e dramatiza. Outro motivo que 
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caracteriza esse marco diferencial na carreira da autora é o fato de Lygia 

apresentar em suas escritas a necessidade de transmitir uma mensagem. 

Verão no Aquário foi publicado em 1964, período de intensos movimentos 

sociais e grandes alterações na estrutura familiar, principalmente na função 

sociocultural da mulher. Sendo assim, o livro aborda na narrativa a vida de uma jovem 

brasileira de classe média, com nível cultural considerável, que se depara com os 

paradoxos do mundo simultaneamente aos conflitos da adolescência, que delimitaram a 

sua construção identitária. 

Os anos 60 foi, também, um período de efervescência política que desencadeou 

novos aspectos econômicos e culturais e a estabilização de novos valores relativos à 

mulher. Como é de se presumir, novas mudanças podem acarretar novos 

comportamentos, no caso, foi instaurado um clima de insegurança e instabilidade que 

angustiaram e tornaram indecisos os indivíduos à época, como é caso de Raíza. 

Foi no contexto dos anos 60 que emergiram vários grupos sociais, como os 

hippies americanos, os pacifistas, alguns inconformados com a guerra do Vietnã, 

grupos que defendiam os direitos dos negros americanos, a descolonização dos países 

do terceiro mundo, entre outros movimentos. 

Ilane Cavalcante (apud FRUH, 2005) compreende esta obra como uma narrativa 

que tenta expor o novo momento de definição do papel da mulher dentro da sociedade 

após o período d e  pós-guerra, que vieram acompanhados de novas formas de consumo 

e necessidades e de novas relações entre os sexos, no qual o homem não possui mais o 

poder determinante. 

Para alguns outros estudiosos, Verão no aquário é um tipo de romance de 

formação, pelo motivo de a obra ter como escopo mostrar o curso desenvolvido pela 

protagonista para uma auto realização. No entanto, o aperfeiçoamento das personagens 

não é total, pois sua circulação espacial se confina a apenas um ambiente. É esta 

limitação da heroína que cria a sensação de frustação frente à solução de vida. 

Essa característica é um recurso utilizado pela autora para mostrar que todo o 

indivíduo possui desejos/sonhos que precisam ser armazenados e/ou modificados 

para que não ultrapassem a linha da objetividade da razão e da força do meio cotidiano. 

A sociedade moderna, ambiente em que a protagonista Raíza vive, caracteriza-

se por um processo de personificação de onde surgem sujeitos frágeis, inseguros e 
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fechados para si mesmos que anseiam uma satisfação pessoal, por esse motivo é que 

a heroína Raíza busca no prazer e na satisfação dos sentidos uma maneira de 

desvairar-se e de amenizar aflições e carências resultantes da falta de objetivo na vida. 

O livro, Verão no Aquário, é uma narrativa organizada em 15 capítulos, sem 

títulos. Não há um compromisso com a linearidade temporal, ora a narrativa descreve 

o presente, ora o passado, ora os pensamentos e sonhos. Essas alterações apresentam 

a ideia de movimento e deslocamento circular que acentua a ideia de imobilidade 

externa da protagonista. 

A história inicia-se com a descrição de um sonho da protagonista com a face 

do pai falecido substituída por uma flor.  Esse sonho desencadeia um autoexame 

em Raíza que evoca memórias da infância e desperta dores adormecidas, que 

evidenciam a sua fragilidade. 

Adiante a narração traz informações sobre o passado de Raíza, a maneira que 

se relacionava com o pai e a tensão existente com a mãe. São narrados momentos de 

ressaca resultantes de pós-festas, momentos depressivos entre outros momentos que 

evidenciam a prostração da protagonista. 

O restante dos capítulos narram o árduo e lento movimento de reconstrução da 

jovem Raíza, que se limita à vida que tinha com festas, deixa de fumar e tranca-se no 

objetivo de se tornar uma pessoa diferente. Para que isso ocorra, a protagonista 

procura o afeto materno e o homem idealizado. 

O livro apresenta duas mudanças na vida de Raíza, ambas marcadas pela 

ocorrência de duas tempestades seguidas da morte de figuras masculinas: a primeira 

do pai, simbolizando o rito de passagem da infância para a adolescência que incitou a 

sua ausência de perspectiva de vida; e a segunda, o suicídio de André, simbolizando o 

final do período de reconstrução de Raíza, que possibilita a reconciliação com a mãe e 

incitou uma nova fase na vida. 

A análise elaborada por Fruh (2005) evidenciou que a narrativa de Verão no 

Aquário estruturou de acordo com os princípios narrativos exposto por Todorov, a do 

princípio de sucessão e transformação, isso porque, Raíza, após a morte do pai, tem um 

desequilíbrio interno que provocou um período de degradação. Ao chegar ao 

“fundo do poço”, Raíza apresenta um início de ascensão na busca de um reequilíbrio 

interno, diferente do equilíbrio perdido durante a infância. 
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É necessário respaldar que, apesar da narrativa não informar evidentemente o 

período narrado e o período de narração em que acontecem os fatos, é possível 

perceber, através do comportamento inicial e o final da protagonista dentro da 

narrativa quando começa a enxergar as personagens Marfa, a prima, e Patrícia, a mãe, 

de maneira diferente, Raíza inicialmente dentro e no final fora do Aquário. 

O romance é narrado em primeira pessoa, tendo como centro único a narradora 

protagonista – Raíza, que conta a sua própria história através de inúmeros monólogos. 

Esta protagonista, resumidamente, se auto descrevia como uma jovem simples, sem 

problemas com sua aparência física, no entanto, insatisfeita com a sua inconstância, que 

nutria um medo de se tornar autêntica e perder os amigos. 

Conforme Fruh (2005), é possível de se identificar a superposição de quatro 

tempos em Verão no Aquário: o cronológico, ou seja o tempo histórico; o tempo 

narrativo; o tempo psicológico; e o tempo que pode ser nomeado de mítico, responsável 

por marcar o tempo cíclico do personagem que encerrou com a retomada de um novo 

equilíbrio. 

Como o próprio título da obra indica, o período da narrativa se perpassou na 

estação do Verão, que abarca os meses de dezembro a março. Essa informação pode ser 

observada em alguns trechos dos livros. E feita uma referência ao Ano Novo no 

capítulo IV, adiante é descrito um episódio que narra uma festa a fantasia que 

pode corresponder à festa de carnaval no capítulo V, a história se finda nos dias 

próximos à Pascoa, capítulo XV. 

O tempo psicológico ocorre de maneira mental na narradora-protagonista, um 

tipo de tempo interior, medido pelas sensações, angústias, pensamentos, experiências, 

que estão ligados subjetivamente e não cronologicamente. Por esse motivo, esse 

período contempla a fase infantil de Raíza a fase atual da narrativa, que são 

apresentados simultaneamente no decorrer da história. 

Feita a análise dos aspectos gerais de Verão no aquário, passaremos a 

discorrer sobre o espaço com representação simbólica, interferindo nas ações das 

personagens, principalmente em Raíza, a narradora protagonista. 
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O espaço simbólico em Verão no Aquário 

 

O espaço e a protagonista parecem formar uma entidade única, que se projetam 

um sobre o outro. A personagem transfere sua maneira de ser e seus sentimentos para os 

objetos do ambiente. A personagem possui uma vida animal, sensorial e sexual 

rodeada pela atmosfera de calor viscoso e opressivo resultantes da não aceitação de 

si mesma, e da ausência de valores transcendentes que surgiram após a perda do 

pai. A partir desta problemática, o romance mostra um tipo de processo de 

aprendizagem e de procura de convivência equilibrada com a nova posição da mulher 

como indivíduo e ser social independente, desvinculada de uma imagem paterna. 

Em Verão no Aquário a descrição do espaço serviu para complementar a 

narração, que como já dito, foi feito pela própria protagonista. Vários são os espaços 

que Raíza frequenta no decorrer da história, muitas vezes, não retratado com detalhes, 

mas influentes na caracterização do comportamento da protagonista, que ora contempla 

alguma paisagem ora anda pela casa com um olhar mais curioso etc. 

Há descrições cênicas, como por exemplo, a descrição do espaço de um 

cômodo, dos objetos que compõem este cômodo, as suas disposições no espaço e a 

conservação desses objetos que são responsáveis por contribuir na caracterização da 

personagem. As descrições geográficas, como a descrição do bairro onde mora, 

hábitos, como o de tomar chá, são responsáveis por revelar características sociais. 

O espaço que predomina em Verão no Aquário são as três casas apresentadas 

pela narradora: a casa em que Raíza viveu na infância, o apartamento onde viveu a 

adolescência e a casa de André. 

A lembrança da casa onde moravam na infância surgiu após um sonho que 

teve com seu pai falecido. Esta residência cercada por um jardim irrigado por uma 

pequena fonte ficava localizado em um sítio. A lembrança dessa pouca quantidade 

de água conota a ideia de fragilidade, característica também relacionada ao infantil. 

Raíza se recordava que a casa apresentava para ela dois espaços: o sótão, o 

menos alegre, onde seu pai e tio Samuel costumavam ficar e onde ela se sentia 

inserida; e o restante da casa, onde se encontravam a mãe, a Tia Graciana e a Tia 

Dionísia, ambiente que Raíza almeja estar. Era no sótão que a protagonista se sentia 

feliz frente a um espelho velho que constituía o ambiente, 
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Tudo – o quarto de Tia Graciana, a saleta da minha mãe, a cozinha – 
tudo era mais alegre do que o sótão. Mas era no sótão que eu queria 
ficar, sentado ao lado do meu pai que para lá subia quando ficava 
cheirando hortelã, ao lado de tio Samuel que se refugiava com sua 
loucura entre os móveis imprestáveis e caixotes de livros nos quais 
os bichos cavavam galerias (TELLES, 1998, p. 11). 
 
 

Apesar de saber que os três eram hostilizados pelo restante dos membros da 

casa, Raíza se considerava feliz. Felicidade esta que encobria o medo da separação e a 

fragilidade dos personagens que se identificavam com o sótão. 

O tio Samuel era descrito como um tipo de pessoa calada que tinha a mania 

recortar com uma tesourinha de unhas todas as damas que ia achando no baralho, ele 

despertava o medo em algumas pessoas, até mesmo na própria filha, Marfa. Após a 

morte do irmão e pai de Raíza, o tio se isola na casa da chácara aos cuidados de Julião, 

no entanto, seu estado de saúde agrava e é internado em um sanatório. A trajetória de 

vida do Tio Samuel, uma pessoa desligada dos valores materiais e conhecedor de 

princípios que não são aceitos na realidade social à época traz medo, isto porque, sua 

maneira de ser pode ser um tipo de perigo capaz de subverter a ordem e por isso é visto 

como um ser perigoso. Por esse motivo, é levado ao sanatório. Esse trajeto de vida 

representa um tipo de morte simbólica. 

Giancarlo, o pai de Raíza, era um alcoólatra que se isolava no sótão e começa a 

desencaixotar, limpar e organizar na estante os livros velhos, sujos de poeiras e com 

bichos. Um homem estrangeiro que não se deu bem nos negócios, apelidado por Tia 

Graciana de o estrangeiro sonhador. Acostumado a reinventar histórias e conduzir 

Raíza para viagens imaginárias e brincadeiras. 

A protagonista descreve um tapete velho que a Tia Dionísia tinha levado ao 

sótão como o canto que permitia seu pai, após ingerir álcool, embarcar para o seu 

próprio mundo imaginário e harmonioso. O uso do álcool representa um caminho 

para a fuga da realidade, que o fazia esquecer-se do mundo e dos seres humanos. A 

protagonista se recorda que o pai, depois de ingerir muita bebida, ficava sonolento. Essa 

sonolência, mesmo sendo temporária, também pode ser interpretada como um tipo 

simbólico da morte. 
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Da infância vivida na chácara, Raíza também se recorda da amizade que tinha 

com a prima Marfa, dos estudos de piano e de sua professora Leonora. 

A infância é considerada o período da inocência, um período de fantasias. Por 

ser um ser imaturo, representa a potencialidade, o devir e a esperança. Os dois 

moradores do sótão, seu pai Giancarlo e seu tio Samuel, possuem essas características 

em comum com Raíza, por isso, a sua identificação com eles. Ao mesmo tempo, 

mesmo não tendo consciência disso, ela desejava fazer parte do grupo da mãe e da tia, o 

que já revelava um pré-início a passagem para um novo ciclo da vida. 

Inserido em uma sociedade burguesa, o trio simbolizava os aspectos 

desvalorizados que se findavam com o tempo. A poeira que cobria os livros e que o pai 

insistia em limpar e matar as traças simbolizava um tipo de enterramento lento. Essa 

característica era uma forma de insistência para preservar a afetividade e a solidariedade 

que caracterizam o seu mundo. 

O sótão, de acordo com Durand (apud FRUF, 2005) é considerado um tipo de 

museu dos antepassados e um lugar de regresso, por isso, os caixotes de livros velhos e 

o mobiliário que compunham o espaço podem ser considerados como um tipo de 

tesouro que retomam memórias de um passado remoto. 

O sítio, por estar localizado e composto por elementos de um ambiente natural, 

é considerado por Durand (apud FRUF, 2005) como um tipo de lugar sagrado, um lugar 

de elevação e refúgio. Por esse motivo que Raíza considerava essa casa como um lugar 

edênico, pois para ela, este ambiente tinha a função de proteção, aconchego e segurança. 

Em decorrência da morte de seu pai, Raíza muda de residência. A casa se finda 

com a venda da chácara para o custeio das despesas do sanatório do tio Samuel. 

Além do sótão, Raíza traz memórias também do quarto da Tia Graciana, que 

descrevia como um mundo silencioso e escuro. O quarto, aos olhos da protagonista, 

parecia que tinha parado no tempo, pois havia móveis carunchados e cortinas comidas 

por traças, um papel de parede antigo que tinha estampa destinado mais a menina do 

que a uma mulher como a Tia Graciana. O espaço cheirava a mofo e a umidade. Tal 

situação do quarto sugere que este espaço pertencia a Graciana há muito tempo. 

Graciana era uma mulher que elabora essências de perfumes.  A protagonista a 

descrevia fisicamente como uma mulher gorda e atarracada, no entanto, possuía mãos e 

pés muito pequenos, o que a fazia ser considerada miudinha e frágil. Apresentava um 
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estilo à maneira das camponesas, mal escondia os rolinhos do cabelo pintado e ralo, 

cabelos que ela prendia todos os dias como se estivesse se preparando para alguma 

festa. Graciana com o tempo não se desfazia das roupas que usava, sempre as 

mandavam reformar. Usava inúmeros cremes no intuito de retardar as rugas. Todas 

estas disposições e preocupação em se arrumar todos os dias revelam que a tia se 

prepara para um sonho que todos os dias parece ser adiado. Nota-se na sua 

caracterização a obstinação de um traço infantil e de imaturidade. Mais um fato que 

demonstra este apego e o de Graciana, também, gostar de contar histórias passadas de 

seus tempos de menina. 

Manter a aparência e o ambiente do quarto intactos revela o apego e 

vontade de Graciana de imobilizar o tempo. Vários são os momentos que Raíza 

relembra e que revela este ensejo, como por exemplo, o episódio e m  que Patrícia 

insistiu para que Graciana trocasse ou lavasse a cortina de seu quarto: 

 

Com gestos melífluos, tentava agora unir as duas pontas do que 
restava da cortina. Não fora algumas estrias rosadas do que restava da 
cortina. Não fora algumas estrias rosadas nas pregas mais fundas e 
ninguém poderia saber sequer de que cor tinha sido aquele veludo. Os 
rasgões maiores, cerzidos com mimosos pontinhos cor-de-rosa, 
destacavam-se fortemente sobre o pano de um tom indefinível. 
Quanto aos rasgões menores, naturalmente ela esperava que esses 
aumentassem para então tratar de consertá-los, como já fizera com os 
outros. Na última tentativa feita por minha mãe para que a cortina 
fosse lavada ou substituída, tia Graciana resistia com certa energia: 
“Quando menos a gente mexe, mais elas duram, você sabe como são 
essas coisas.” (TELLES, 1998, p. 29). 
 
 

Imobilizar o ambiente que sempre a cercou é uma maneira de imobilizar a 

felicidade experimentada na juventude, permitindo que a tia remonte a este tempo não 

apenas com as memórias. 

Outro espaço descrito pela protagonista é a cozinha onde Dionísia, a cozinheira 

da família, reinava absoluta. Raíza se recordou do tempo que tomava café junto ao 

fogão de lenha onde assistia Dionísia bordar morangos em seu avental e contar histórias 

de demônios e assombrações. 

A cozinheira começou a prestar serviços deste a época da avó, Dona Marte, por 

esse motivo, herdou o seu caderno de receitas. Estes cadernos a época, de acordo com 
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Fruh (2005), tornavam-se um tipo de diários onde as mulheres depositavam as suas 

confidencias e pensamentos íntimos. 

Dona Marte revelava muito do modo como as mulheres se posicionavam 

socialmente à época da sua avó, que além das tarefas domésticas se ocupavam de 

trabalhos ligados à religiosidade, festas, quermesse e caridade. Estas atividades 

proporcionavam assentos diferenciados e privilegiados na igreja da paróquia que 

frequentavam o que resultavam também em destaque dentro do âmbito familiar no 

meio social. 

Dionísia herdou este costume da sua primeira patroa, por isso passou a ser 

encarregada de levar Raíza às missas de domingo. Como era descendente de avó negra, 

também, tinha crença nos deuses primordiais além de saber contar vários casos. 

Raíza descreve a cozinha e a lareira onde tomava café e pedia orientações a 

Dionísia. O fogo do fogão de lenha apresenta a função de lareira, de acordo com 

Bachelard (1974), esse calor da lareira representa a sensação de conforto e de repouso. 

Dionísia é a figura da infância de Raíza responsável por transmitir a esperança, a fé, e a 

certeza de que um recomeço é sempre possível. 

A casa na cidade é o espaço onde a personagem Raíza perpassa o seu segundo 

ciclo de vida. A personagem passa a residir em um apartamento localizado no sétimo 

andar, simbolicamente, o apartamento a deixa mais afastada do mundo do que o sótão, 

isto porque, a cosmicidade que existia no sítio por estar em um lugar natural não existe 

nas edificações urbanas, que caracterizam o social. 

O edifício, de acordo com Bachelard (1974), é uma construção que marca a 

impessoalidade e a perda da intimidade em razão da divisão coletiva do espaço, 

simultaneamente, há uma divisão espacial em áreas geometricamente demarcadas, 

fechada e individualizada que suscita o isolamento e a solidão. Essa divisão é 

perceptível em uma das descrições da narradora ao avistar a vizinha pela janela do 

apartamento da cidade. 

Raíza não apresenta organização, tanto na própria vida quanto com os seus 

objetos pessoais, por exemplo, ela costuma guardar envelopes vazios na gaveta.  A 

protagonista recorre também a analgésicos para amenizar as dores físicas, do mesmo 

modo que procura no lar ideal uma solução para a sua inadequação frente a vida. 
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Outra característica marcante desse segundo ciclo de vida de Raíza é que, apesar 

de ter ativa a vida sexual, há no seu íntimo uma luta inconsciente entre o que aprend 

eu e o novo momento social em que está inserida. O romance que tem com um homem 

casado, que vai contra os princípios aprendidos na infância, revela a culpa e o medo de 

viver os novos princípios. 

Raíza faz uso de álcool, éter e até mesmo drogas nas festas que frequentava, 

como uma maneira de fugir dos conflitos interiores e como uma maneira de proteger-

se, de desvincular das diferenças e tentar se integrar no meio que circula na busca de 

um sentido para a própria vida. 

A protagonista faz narrações sobre a vista da janela de seu apartamento. 

Visualiza apenas quintais cercados por muros que indicam o isolamento dos 

indivíduos em suas áreas de posses. Da mesma forma que ela vê o ambiente externo 

ela vê o ambiente interno do apartamento, repartido por paredes que isolam os 

indivíduos dentro de seus aquários, impedindo-os que se comuniquem. 

 

Fui até a janela. E fiquei a olhar os quintais que se aninhavam ao 
redor do edifício. No quintal do viveiro de pássaros, uma mulher 
lavava roupa no tanque. Ali do sétimo andar eu só podia ver que 
era gorda e usava óculos escuros enquanto esfregava ferozmente 
um lençol, devia ser lenços aquele pano branco que ela molhava na 
espuma, esfregava e voltava a molhar. No quintal dos velhos, o gato 
brincava com um bichinho escuro que podia ser um camundongo.  
Ou  um passarinho. No quintal de casa de pensão, só as roupas abertas 
nos varais que iam e vinham formando um labirinto. Senti um certo 
alívio: assim do alto não se vê as nódoas das roupas e não se 
reconhece os bichos que estão sendo torturados. Nem repugnância 
nem piedade (TELLES, 1998, p. 69).  
 
 

Para se acostumar a essa nova rotina, cada membro da família se ocupa de 

alguma atividade como uma maneira de evasão da realidade: a Tia Graciana passa o 

tempo tentando manter a mesma paisagem do quarto de sua juventude feliz; Dionísia se 

ocupa com a preparação de massas na cozinha; Patrícia continua com os escritos 

fictícios; e Raíza se faz uma frequentadora assídua das festas. Percebe-se que a 

fragmentação do espaço, o isolamento e a solidão dos membros da família são as 

características acentuadas na casa onde a protagonista viveu a adolescência. 

Raíza observava diariamente a mãe Patrícia, principalmente, porque acreditava 

disputar com ela o afeto de André. Na infância, a protagonista se lembrava dela sempre 
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trajando vestidos leves e de cor branca. Sentia um temor pela mãe. Características que 

remetem a um ser ligado à luz, à pureza e à fantasia, lembrando um ser mágico que 

pode desaparecer a qualquer momento. Tia Graciana a descrevia como “reservada 

demais”, que rompeu com a estrutura familiar tradicional, pois escolheu o próprio 

homem com quem iria se casar e passou a sustentar financeiramente a família. 

No apartamento, Raíza descreve a mãe como um ser jovial quando avalia a sua 

postura e a impressão do vestuário, no entanto, a aparência não corroborava as suas 

condutas. Patrícia tinha um aspecto discreto e apático que também transparecia no 

escritório e no seu quarto. 

No escritório estavam dispostos uma estante de livros, uma máquina de escrever, 

um vaso com um botão de rosa e os originais de seus romances. Elementos essenciais 

para o seu labor diário. A máquina de escrever era quem denunciava a Raíza quando a 

mãe estava presente em casa. 

É descrita pela protagonista uma flor vermelha que Dionísia deixa como uma 

maneira de exprimir a sua dedicação à família. Simbolicamente, esta flor representa a 

vida e a pureza. 

Outra característica de Patrícia era o ritual do chá, hábito que demonstra a 

ligação com a cultura de elite que remete à antiga condição financeira da família, 

também representa o comportamento frente às dificuldades. 

Assim como o escritório, o quarto, também, possui um ar sóbrio e calmo. 

Há a presença de uma mesa de toalete e um espelho, objetos destinados à vaidade. Na 

cabeceira da cama um abajur de opalina rosa, a espátula e um cinzeiro que denuncia o 

uso de tabaco. Raíza diz ainda que não há a presença de nenhuma foto ou santos. O 

quarto passa à protagonista a sensação de um lugar calmo e repousante. 

Raíza vê na mãe uma beleza física e sensualidade evidencia a possibilidade da 

mãe disputar com ela o amor de André.  Por esse motivo que, em certos momentos, a 

protagonista procura ridicularizá-la, principalmente com questões referentes às 

vestimentas. 

Raíza desiste da rixa com a mãe apenas no final do verão, e a partir daí passa a 

vê-la com outros olhos. Percebe-se essa nova atitude com a mãe em dois episódios no 

livro, quando Raíza a abraça e no banho de banheira preparado por Patrícia que 

delimitará o começo de um reinício. 
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André, o amigo de Patrícia, era um rapaz indeciso, amedrontado, dividido entre 

as coisas divinas e terrenas, de cabelos negros e magros. Se dizia sacerdote, mas 

não tinha certeza de sua vocação, e por isso aguardava uma resposta. Era na amizade 

com Patrícia que André encontrava forças para permanecer à procura de respostas. 

Como estava decidido a cumprir seus votos sacerdotais, se negava a admitir o amor que 

Raíza lhe declara, pois achava que esta era uma forma de fugir do que ele acreditava, ser 

um tipo de mal. 

Possivelmente, as esquivas de André a Raíza faziam com que despertasse ainda 

mais a curiosidade dela. Pois ele lhe despertava a curiosidade sexual que acreditava ser 

diferente das aventuras sensuais vividas até o momento. 

Depois de se oferecer a ter um relacionamento com André, Raíza resolve pedir 

desculpas. No trajeto até a casa do pretendente, a protagonista descreve os espaços do 

bairro, como a presença de animais e mendigos, a sujeira que revela a pobreza do 

bairro. Esta trajetória está marcada pelo jogo entre luz e sombra, que reforça a 

mudança dos cenários social para o outro. Essas mudanças revelam a ideia de 

mudança de um mundo conhecido para outro desconhecido. 

O bairro e o prédio onde mora André revelam as diferenças sociais que se 

instauravam naquela época. Após atravessar todo o trajeto sujo, Raíza chega ao 

apartamento de André que, apesar de apresentar exteriormente um prédio sujo, o interior 

se destaca pela limpeza. 

O primeiro elemento que Raíza descreve do quarto de André é a maçaneta 

escura, que simbolicamente lembra a escuridão, que impossibilita quem está no exterior 

avistar o interior do quarto, suscitando o mistério. 

Raíza, ao entrar, faz uma avaliação do imobiliário de André. O primeiro 

objeto é a cruz pregada na parede que é o símbolo de devoção, de sua profissão. Há, 

ainda, um armário grande e antiquado e uma prateleira de livros convexa com o peso, 

 

[...] na pequena cruz da madeira pregada na cabeceira da cama, no 
armário grande e fora de moda, na estante tosca, de prateleiras 
abauladas sob o peso excessivo dos livros. E a mesa severa, única 
peça de bom gosto em meio daqueles móveis despojados, que faziam 
lembrar uma cela. O caderno preto de capa puída estava em cima da 
mesa, ao lado de uma pilha de livros meticulosamente marcados por 
linguetas de papel. Uma pasta de cartolina mal escondida o maçarote 
de folhas com anotações feitas às pressas (TELLES, 1998, p. 143). 
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Os mobiliários grandes, mas simples dispostos naquele quarto pequeno dão ao 

ambiente o aspecto de disparidades, desconforto e frieza. Da mesma forma, o seu 

vestuário também se apresenta grande para o tipo de corpo. Estas características 

revelam a insegurança do rapaz e a inadequação que André tem diante da vida. 

O quarto do seminarista se compara à cela do convento, espaço destinado para a 

mortificação do corpo, ao culto do espirito, meditação e oração, sensações reforçadas 

com a presença da cruz e da bíblia. 

Várias são as visitas feitas por Raíza ao apartamento do rapaz. A cada visita 

percebe- se que o seminarista fica mais cauteloso e defensivo com a convidada. Na 

primeira visita a moça encontrou a porta encostada, na segunda a porta já estava 

fechada. Percebia-se a cada visita, também, que André estava descuidado com a 

aparência o que indicava as perturbações que avançavam nele. 

Ao longo da narrativa, percebe-se que André busca o isolamento. A 

personalidade tensa e descontentável do rapaz também é visível na mobília do 

apartamento. A atitude do personagem frente à vida, de se manter fiel aos preceitos 

religiosos e abster-se do ímpeto amoroso e a sensualidade, acarretaram o suicídio de 

André, que cortou os pulsos após um desagradável ato de posse vivido com Raíza, 

durante uma noite de tempestade. 

Esta morte, simbolicamente, significou a libertação de Raíza entre a barreira que 

tinha com a mãe, que incitou um novo ciclo na vida da protagonista – a passagem da 

adolescência para a maturidade. 

 

Considerações finais 

 

Com o propósito de entender a maneira como o mundo subjetivo (o espaço) se 

sobrepõe ao espaço objetivo no referido romance, apresentamos em “O espaço 

simbólico em Verão no Aquário” algumas das principais influências do espaço na 

maneira de ser da protagonista, Raíza, que aparece, no artigo, como meio de estudar o 

espaço na literatura. 

Viu-se que Verão no Aquário narra a história, a alvoraçada travessia de Raíza da 

adolescência para a vida adulta. Em razão da forte ligação com a figura paterna e o 

distante relacionamento que mantinha com a mãe acarretaram essa passagem. 
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Todas as recordações e alguns episódios de sua vida se passaram durante o 

verão de Raíza no novo apartamento da família. Para a protagonista, esse novo 

ambiente apresentava uma sensação de isolamento que ocasionava também a distância 

com a própria identidade. Metaforicamente, Raíza era como um peixe preso dentro de 

um aquário. 

Acredita-se que este trabalho contribui para o aumento do acervo de pesquisas 

que discute a atuação do espaço na composição e revelação dos personagens da obra 

analisada, e da literatura em geral.  Além disso foi possível depreender e identificar 

também algumas das mudanças ocorridas na estrutura sócio familiar burguesa ocorridas 

na década de 60 do século XX, principalmente no que se refere a nossa posição da 

imagem feminina. 
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