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ABSTRA CT: The A casa da madrinha, by Lygia Bojunga Nunes , presents narrative 
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 A passagem da infância para a adolescênci a,  vivida pela personag em 
Alexandre, de A casa  da madrinha (1978) é u ma fase em que os valores estão em 
transição e, por v ezes, são incongruent es. Este contexto apresenta-se n esta produção de 
Lygia Bojunga Nunes como u ma realidade que dei xou de ser um mundo explicado e 
linear, reclamando ad aptaçõ es estéticas cap azes de inco rporar o seu estado d entro da  
obra. 
 A  casa da madrinha  contém as estruturas do ro mance moderno qu e, segundo 
Rosen feld (1969:81), assu me a relatividade própria do mundo esp acial e temporal 
onírico que s e opõe ao mundo tempo ral e esp acial  posto co mo real e absoluto p elo 
realis mo tradicional e o senso co mu m. N a art e moderna n ão se reconhece a relatividade 
do mundo , ap enas tematicamente, por meio de u ma alegoria pictórica ou a afirmação 
teórica de u ma person agem d e ro mance, mas  pela assi milação desta relatividade à 
própria estrutura da obra-de-art e. A visão de u ma realidad e mais pro fund a, mais real do 
que a do s enso co mum é incorporada à forma total da obra. 
 Nesta perspectiva, obs ervamos qu e os procedi mentos n arrativos de alguns 
elementos (narrador, esp aço e tempo) de A casa da madrinha são pertinentes à 
efetivação d a coerência orgâni ca do  texto e a su a ad equação à posição ideológica e 
social adotad a pelo eu-criador. 
 O enredo é construído basicamente com as narrações das histórias-personagens 
1enlaçadas à história da vi agem de Alexandre. N esta viag em, o menino sai de su a casa 
com o propósito de en contrar a casa da mad rinha.  In centivado por Augusto , seu irmão, 
ao contar-lhe  que  tem uma madrinha e mora nu ma casa distante  em ci ma de um morro 
bastante florido. Segundo Augusto, a casa é branca, possui portas e jan elas azuis,dentro 
dela, há u m relógio grande, u ma cadeira que se esp reguiça, dois armários: um que se 
abre e o ferece a co mida d esejad a, enquanto o  outro fo rnece as roup as necessárias p ara 
cada ocasião . Al ém d estes elementos que s ervirão para realizar seus desejos físicos , há 
outros impo rtantes para a riqueza i maginária: u m porão, u m baú co m fantasias de 
carn aval e a maleta de sua pro fessora que ele tanto pro curav a para devolver à 

                                                 
1 Procedi mento em qu e cada person agem d esencadei a uma s egunda n arração embutida 
na pri meira e, por vezes, u ma terceira introduzid a na segund a e assi m su cessivament e. 
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pro fessora,  porque sem el a, as aulas haviam perdido o colorido, a alegri a e a riqueza 
i maginária. 
 A viagem de Alexandre torn a-se o ei xo de ligação providenci al para o processo 
artístico promovido e permite a interpenetração de recursos si mbólicos e narrativos em 
consonância com o plano ideológico instalado na obra, além d e ser  ideal para o encai xe 
de várias histórias à história central e p ropicia tamb ém a ap resent ação dos desejos e 
medos da person agem, que busca seu cres cimento interior. São, portanto,  histórias 
enquadradas, que envolv em todas as histórias  em uma at mos fera de mistérios ao 
compor u m en redo de aventuras , construindo um quad ro em qu e u ma cri ança, em busca 
de suprir suas carências e necessidad es, conta  sua própri a história envolvendo-a com as 
histórias de outras personag ens, qu e reún em, materializam e traduzem o mundo de seus 
desejos in fantis: os amigos  ideais, o  do mínio sobre os medos e a criação de seres e 
objetos mágicos que satisfaçam suas necessidades , e, assi m, transfo rmem o mundo à sua 
vontade. 
 O elenco de histórias  enquadrad as também p ropicia trocas d e do mínios 
narrativos entre narrador heterodiegético e personagens, formando u ma i mag em 
sugestiva co mposta po r convers as próxi mas  às ouvidas em grupos  de crian ças , espaço 
no qual todas têm direito de falar, opinar e contar suas histórias. Tal pro cedi mento, p ara 
Edmir Perrotti (1986), tem evidentemente conseqü ências no âmbito da relação narrador-
personag em, pois se desmisti fica a certeza absoluta da voz que sab e. Predo mina no 
texto a focalização interna variável , pois há a circulação do núcleo focalizador dos 
relatos por várias personagens , proporcionando liberdad e discursiva para trans mitirem 
suas dúvidas e seus juízos apreciativos ou não , a propósito dos acont eci mentos. Esta 
escolha d e p rocedi mento da construção textu al prest a-se, n este caso, para evidenci ar o 
grau de co mplexid ade da p ercepção do real  e as cons eqüentes  embola ções p róprias do 
psíquico, que dialogam co m as apreensões do  mundo exterior.  
 No universo diegético, as v árias person agens ent abulam entre si, relaçõ es do 
tipo interativo, que interditam t anto a hegemonia do n arrador em relação a el as, como a 
concentração numa person agem da fun ção de porta-vo z ideológico . De aco rdo com os 
comportamentos discursivos das person agens, v eri fica-s e o discurso polifôni co, que   
pro move o surgi mento de vários pontos de vista inteiros e autônomos, ao rep res entarem 
diferent es cons ciênci as que se associ am numa unidade superio r. 
 Dentro do papel qu e d esenvolvem, as person agens n ão têm apenas uma ação, 
u ma qu alidade, u ma atuação essenci almente definida: boa/má, feia/bonita, pois 
apres entam u m traço de mod ernidade no qual des faz-s e a  personagem nítida, de 
contornos firmes e claros. Percebe-se que o conjunto dos perfis das personag ens retrata 
a criança mod erna e descentralizada em sua relação co m a sociedad e em que vive. 
 A proposta estrutural relacionada ao tempo em A casa da madrinha é 
consoante a dos ro man ces modernos, nos qu ais a cronologia e a continuidad e temporal 
foram abal adas e desfazem a ordem cronológica, fundindo passado , pres ente e futuro. O 
tempo interio r instalado na obra é decorrente do tempo filtrado pel as vivências 
psicológicas das p ersonag ens, erigidas em fator de redimension amento e dissolução da 
rigidez do tempo d a história. Esse tempo interior é o referen cial do desgaste social e 
psicológico sofrido pelas personagens e fun ciona co mo mediador das vivências 
i maginárias realizadas pela consciênci a das personagens . Co m o entrelaçamento de 
marcas do tempo real e i maginário acentua-se uma at mos fera de mistérios tamb ém 
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causada por anacroni as que, si multaneamente, intrigam e forn ecem  pistas para a 
resolução  dos enig mas apres entados no texto. 
 O espaço so cial e natural e as  i mplicaçõ es del e sugeridas apontam às 
personag ens da história, o espaço trans-real , que é apres entado na realização dos desejos 
de Alexandre em torno da cas a da madrinha, u m espaço ‘ físico-imaginário’, que é 
também o lugar d e concentração de fortes incidências  existenci ais: satisfação dos 
desejos e das conquistas de poder na infân cia. Na casa da madrinh a, os desejos se 
realizam porqu e nela se justapõem todas as casas do texto dentro de uma só. Este espaço 
principal, assi m  co mo  os outros, exercem mais que u ma função estética, pois 
provocam as ações das personag ens, que se movi mentam e interagem de acordo com as 
solicitações propost as pelos  espaços. 
 A linguagem, em A casa da madrinha,  torn a imprevisível a palavra e a 
trans forma nu m sí mbolo de liberd ade qu e se traduz em rupturas com as experiências 
textuais p resentes nos textos d estinados às crian ças até a décad a de 70. A transg ressão 
lingüística voluntária , presente no texto refere-se à busca do novo e à contestação de 
valores,  normas e conv ençõ es sócio-cultural mente aceitos como  característicos da 
literatura. A linguagem é u m elemento de t ransgressão uma v ez que instau ra a reflexão 
crítica presente tanto no discurso do narrador, quanto das person agens. Ao lado desta 
conotação, apres enta-s e u ma  linguagem si mples e cl ara e ao mes mo tempo multívoca, 
graças à poesia e ao fantástico maravilhoso instaurado no texto, que con ferem ao enredo 
u m caráter lúdico. 
  Dentre as escolhas n arrativas, d estacam-se também as quebras narrativas, que 
discutem a vid a na perspectiva de u m p ré-adolescente, apresentando o mundo e suas 
complicações. Assi m,  A casa da madrinha promove a renovação do recurso tradicion al 
da fantasia,  pelo jogo, pela ap res entação de estados existen ciais e pelo realis mo que 
aparece queb rando  tabus e p reconceitos,  lidando  com problemas cotidianos. 
 Além de manipular os elementos estruturais em torno de u m pl ano ideológico, 
a autora trab alha co m sí mbolos e i magens , abord ando temas arquetípicos apreci ados por 
crianças e adoles centes que pro curam a um só tempo, av entura e segu rança, 
representadas no texto, resp ectivament e, pela viag em e p ela posse da chav e da cas a da 
mad rinha. 
 Mais qu e uma viag em a realizar e u ma casa para encontrar, Alexandre almeja 
ter a posse d a ch ave qu e havia n a flor amarela, colocada na po rta da cas a da mad rinha. 
Ele precisav a da chave, para segundo seu irmão, passar a ven cer os medos qu e o  
angustiavam. Por meio destes temas , a obra revela p ro fund as mod alidades d as relações 
entre realidade e i maginação, evid enciando a vivên cia  in fantil frent e às angústias,  
medos, conflitos e aspiraçõ es. Por meio da procura da chave, A casa da madrinha 
manipula os con flitos da realidade soci al e psicológica,  nu m mo mento d e busca da 
auto-afirmação e do autoconheci mento. 
 A elaboração estética dos elementos estruturais: esp aço , tempo e n arrador 
integram a co mposição e contribu em para co mpor o mundo de sonhos e des ejos 
segundo a persp ectiva de uma  criança. Esses elementos conjugados aos traços de 
modernidade oferecidos pelo modo de narrar, linguagem coloquial e poética, 
simbolis mo e i magens cent radas tanto na realidad e quanto na i magin ação , e ainda à arte 
de contar histórias oralment e sugerem em A casa da madrinha u m conjunto de 
elementos destinados a al argar os horizontes, a vivi ficar a i magin ação  e esti mular a 
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reflexão pessoal. O livro é, sobretudo, u m diálogo, que un e estados na aparênci a, muito 
contraditórios, que são o dev aneio e realidade, nu ma espécie de realidade absoluta. 
 

 
RESUMO: A casa da madrinha, de Lygia Bojunga Nunes, ap resenta arranjos narrativos 
que dão sustentação ao plano ideológico    instaurado na obra., por meio das instâncias 
narrativas: narrado r, tempo e personagens. 
 
PALAVRAS-CHA VE: literatura in fanto-juvenil; crítica. 
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