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Capítulo I 

 

1.1 - Enquadramento e justificação do trabalho 

 

O presente trabalho dá corpo ao projecto de pesquisa apresentado ao Departamento 

de Línguas Cabo-Verdiana e Portuguesa, com a intenção de desenvolver um trabalho final 

de curso para a obtenção do grau de Bacharel em Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses 

no Instituto Superior de Educação, em cumprimento das normas estipuladas no respectivo 

regulamento. 

 

Com o título A Construção da Narrativa n’A LOUCA DE SERRANO, de Dina 

Salústio pretendemos desenvolver uma análise teorico-literária aplicada ao romance cabo- 

-verdiano acima enunciado. Deste modo, aspiramos que ele represente um contributo, 

ainda que modesto, para o reconhecimento e estudo da literatura Cabo-verdiana 

contemporânea.  

 

A obra em causa, pelo conteúdo e pela subjectividade da linguagem, despertou-nos 

um grande interesse especialmente pela forma como é construída a narrativa. Assim, 

pretendemos dar resposta à seguinte pergunta de partida: 

 

- De que modo a narrativa é construída no romance A LOUCA DE SERRANO? 

  

A esta primeira questão poder-se-ão acrescentar outras que, explicam igualmente o 

interesse em desenvolver uma análise de carácter literário, tais como: 

- De entre as categorias narrativas, qual(is) concorre(m) para a dinâmica da 

narrativa? 

- Como se desenvolve(m) a(s) relação(ões) entre a protagonista da obra e as outras 

personagens? 

Partindo de uma abordagem baseada na polissemia do termo "narrativa", mas sem a 

pretensão de esgotar as acepções do mesmo, pretendemos desenvolver uma análise teórico-

-literária, identificando no texto elementos com que caracterizar as personagens, o espaço, 

justificando a sua importância para a caracterização do texto em causa. 
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Partindo da questão formulada, De que modo a narrativa é construída em A Louca 

de Serrano?, e para cumprir os objectivos traçados, o nosso trabalho de pesquisa seguiu a 

seguinte metodologia : 

1) Pesquisa bibliográfica - para revisão de conceitos teóricos e respectivo 

fichamento; 

2) Leitura e análise crítica do texto 

      . identificação das categorias 

      . relacionamento das categorias 

3) Elaboração da dissertação 

 

Para o cumprimento dos objectivos, esta dissertação encontra-se estruturada em 

quatro capítulos, apresentados a seguir.    

No primeiro capítulo, fazemos o enquadramento e apresentamos a justificação do 

trabalho, no âmbito da conclusão da formação para a obtenção do grau de Bacharel em 

Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, explicamos a escolha da referida obra, devendo-se 

esta ao facto dela ter despertado o nosso interesse quanto à forma como é construída a 

narrativa. 

De seguida, é feito um enquadramento literário da obra, que procuramos situar num 

período literário cabo-verdiano, destacando desse modo a sua importância para o 

conhecimento da literatura cabo-verdiana contemporânea. 

 

No segundo capítulo, começamos por apresentar a obra através de um resumo para 

seguidamente nos debruçarmos sobre os diferentes conceitos de «narrativa», bem como 

outros conceitos afins («narração» e «discurso»), procurando explicar como é que eles 

contribuem para a construção e a dinâmica narrativas na obra em análise. 

Ainda no segundo capítulo, procuraremos enquadrar alguns recursos teóricos 

utilizados pela narradora para assegurar a dinâmica narrativa.  

 

No terceiro capítulo, destacamos as categorias da narrativa «personagem» e 

«espaço», este último mais pelo seu valor simbólico, com o intuito de tentar explicar como 

é que essas categorias também contribuem para a construção da narrativa em análise. 
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Ainda neste capítulo, uma atenção especial será dada ao «papel da personagem» 

principal, a jovem louca, (as suas relações com as outras personagens, o seu 

comportamento bem como a dinâmica que ela impõe à narrativa). 

 

No último capítulo do trabalho, apresentamos as nossas conclusões, algumas 

considerações finais bem como a bibliografia consultada para a realização do mesmo. 

 

 

1.2. - Enquadramento literário da obra  

 

A Louca de Serrano de Dina Salústio, é uma obra que pertence a um dos mais 

importantes géneros literários modernos, o romance, sendo o primeiro publicado pela 

referida autora. 

 

Tendo em conta o ano da sua publicação (1998), e de acordo com a periodização da 

literatura cabo-verdiana apresentada por Pires Laranjeira
1
, esta obra enquadra-se no sexto 

período que vai de 1983 à actualidade. Esse período foi caracterizado por uma fase de 

contestação para gradualmente se afirmar como verdadeiro tempo de consolidação do 

sistema e da instituição literária. 

 

Trata-se de uma fase marcada pela emergência de novas tendências literárias, 

nomeadamente a opção por temáticas e géneros diversificados e menos apegados ao 

contexto nacional, como acontecia com a grande parte das obras publicadas no período 

anterior ao da independência de Cabo Verde. 

 

Conforme refere o citado crítico na mesma obra, relativamente ao período em causa 

“O primeiro momento é dominado pela edição da revista Ponto & Vírgula (1983-1987), 

liderada por Germano de Almeida e Leão Lopes, não só pela novidade e arrojo do 

conteúdo (…), mas também pelo aspecto e qualidade gráfica, muito acima da média nos 

PALOP”
2
. E ele acrescenta ainda que, na segunda metade de mesma década, convivem as 

edições dos escritores consagrados, com a aparição de algumas revelações. 

                                                
1 LARANJEIRA, Pires, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa, Universidade Aberta, Lisboa, 1995,p.184  
2 Idem p. 184 
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Sobre a actualidade da Literatura Cabo-verdiana, embora escasseiem registos 

críticos, ela vem sendo marcada pelo surgimento de obras de grande interesse, de autores 

conhecidos como Germano Almeida, Osvaldo Osório, Jorge Carlos Fonseca mas também 

de jovens talentos com José Luís Tavares. 

O romance A Louca de Serrano oferece-nos, numa primeira leitura, uma 

identificação espacial pelo título. De facto, ao anunciar logo na primeira página que a 

história do romance é afinal a história de Serrano, “uma povoação de cento e noventa e 

três habitantes incluindo uma jovem louca, as crianças recém-nascidas e as três outras 

por nascer duas delas gémeas, conforme a parteira descortinou de uma frincha de 

janela…”
3
, a narradora fornece-nos as primeiras pistas para a classificação da obra como 

romance regional.  

Referenciada pela sua pequenez, pelo reduzido número de habitantes, a aldeia de 

Serrano é retratada como um lugar fechado, que não se encontra no mapa, e de acordo com 

a própria narradora: “Serrano, esquecida da civilização, comprimia-se entre os caminhos 

remotos que levavam a uma longínqua saída para a capital e a região selvagem que se 

estendia até se perder as vistas, imersa no mundo povoado de seres de estranhos 

costumes…”
4
·. Esta descrição leva-nos, num primeiro momento, a pensar que estamos 

perante uma obra que retrata simplesmente a história de uma região e as suas personagens. 

 

Na verdade, algumas dúvidas podem ser colocadas quanto à verdadeira dimensão 

regional desta obra. Começamos por uma reflexão do crítico António Pires na seguinte 

afirmação: “o que distingue o regional do universal, em literatura, que não é o dizer 

respeito a uma região, a um país ou outro: é a imperecível humanidade das personagens, o 

valor simbólico dos casos, o risco de toda a aventura e de toda a experiência humana, a 

força da obra perante um leitor sem fronteiras. É essa singularidade que permite 

compatibilizar o regional e o universal, e dizer mesmo quanto mais regional mais 

universal – na medida em que a singularidade de um caso se torna de interesse universal.”
5
     

 

Apoiando-nos no referido autor, consideramos A Louca de Serrano como uma obra 

que pode ser classificada de regional pelo seu conteúdo referencial, em vários aspectos: 

                                                
3 SALÚSTIO, Dina, A Louca de Serrano, Spleen Ed., Mindelo, 1998, p.9. 
4
 Idem p.14 

5
 PIRES, António Manuel, “A dialéctica do regional e do universal” in Actas do X Encontro de Professores 

Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, Lisboa/ Coimbra/ Porto, 1984, p.604 
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a) Pela temática – estão presentes temas como o amor à terra e a emigração, 

com os quais se identificam as personagens de um cenário circunscrito e cujo 

percurso é determinado pelo apego ao espaço e pela necessidade de busca de 

alternativas de auto-sustentação; 

b) Pelo espaço – a acção do romance decorre numa pequena e remota região 

denominada por Serrano 

c) Pela teia fechada de relações que se desenvolvem entre as personagens, 

num quadro de misticismo, estranhos poderes e dúvidas que se adivinham no 

relacionamento entre elas. 

 

A leitura numa perspectiva regionalista não é totalmente conclusiva. Podemos 

afirmar que do mesmo modo, esta obra insere um universalismo evidenciado:  

- na forma como a narradora faz a descrição personificada de Serrano: 

 

 “Serrano, no entanto, desconsertava os aldeões e punha-os à prova, muitas vezes 

em momentos bastantes esquisitos, submetendo-os a extravagâncias que eles nem sempre 

sabiam enfrentar…”
6

 e “Serrano abraça-se sobre si mesma, deixava-se perder no 

entrelaçar das árvores e das pedras e respirava tranquila, quase bela, quase mulher, 

quase homem…”
7
 

 

- na caracterização da protagonista, a Louca de Serrano, que carrega o 

destino amaldiçoado de todos os habitantes da região e dos serraneses, personagens de 

estranhos costumes : 

 

“Os aldeões fingiam não dar ouvidos a jovem desnorteada, mas mal se afastavam, 

corriam a acender tochas e fogueiras, ou sacrificavam uma cabra ou um galo, … 

procurando acalmar os espíritos e sossegar aquele corpo disforme, de apetites 

inimagináveis.”
8
 . 

 

- ou, ainda, pela recuperação de alguns temas que, sendo tradicionais na 

Literatura Cabo-Verdiana (a emigração, a ingratidão da terra mãe e madrasta, a chuva), 

foram aproveitados pela autora numa perspectiva universalista, isto é identificam-se com 

uma vivência intemporal e mítica das personagens de Serrano, em especial da protagonista 

                                                
6 SALÚSTIO, Dina, op. cit, p.22 
7
 Idem, p.15 

8
 Ibidem, p.56 
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da obra. Jorge Carlos Fonseca, no ensaio publicado sobre a obra, afirma que a narradora dá 

um tratamento diferente a esses temas “fazendo deles um expediente de ritualização, ora 

fantástica, ora mística, negra ou erotizada, em situações onde o fascínio, o encantamento e 

o prazer lúdico se revelam ao leitor”.
9
 

 

 Ao longo da narrativa apercebemo-nos de que este espaço exerce grande influência 

nas pessoas que lá vivem a ponto de elas se sentirem intimidadas, conformadas, 

amedrontadas, vivendo as suas vidas sem nenhuma expectativa no futuro e esperando que 

um dia o destino amaldiçoado deles e da aldeia se cumpra.  

 

Simone Caputo Gomes considera que, em relação à produção literária, algumas 

escritoras cabo-verdianas fizeram “um trabalho que pode ser entendido como escritura 

feminina, de mulheres agrupadas em torno da intenção de conquistar um espaço feminino 

de escrita…”
10

 .  

 

Nesta linha, podemos considerar este romance de Dina Salústio uma obra que 

demonstra a conquista da mulher escritora do espaço literário cabo-verdiano, daí a sua 

importância para a caracterização e conhecimento da Literatura Cabo-verdiana 

contemporânea e a justificação para o tratamento que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 FONSECA, Jorge Carlos, «A Louca de Serrano: O percurso de um inesperado e ingénuo mergulho ou as loucas 

confissões de um leitor», www.ciberkiosk.pt, p.5 
10 CAPUTO, Simone, Cabo Verde: Mulher, Cultura, Literatura, in Mar além, Maio 1999,p.41 

http://www.ciberkiosk.pt/
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Capítulo II 

 

A Construção da Narrativa em “A Louca de Serrano”, de Dina Salústio 

 

2.1. Apresentação da obra 

 

 A Louca de Serrano de Dina Salústio é uma obra que relata a história de uma 

pequena aldeia denominada Serrano. 

 Serrano é uma localidade com as suas próprias leis e costumes, com uma montanha 

que dominava todo o vale e a separava das outras localidades. Os seus cento e noventa e 

três habitantes são personagens que têm um grande apego ao povoado e não se 

preocupavam em mudar o rumo sempre igual das suas vidas: “A cada ano que passava, a 

beleza de Serrano impressionava menos as pessoas, incluindo os serraneses e as serranas 

que, até pouco tempo atrás, olhavam para ela embevecidos, como a coisa mais preciosa 

da terra;” 
11

 

 

 Apesar do número reduzido de habitantes e da pequenez da região, os serraneses 

viviam uma vida intensa marcada por conflitos internos, encontros e desencontros, ódio, 

rejeição e medo. 

 Das personagens que povoam o cenário descrito, destacam-se a Louca de Serrano, a 

única conhecedora da história da aldeia e dos seus aldeões, Filipa, sua amiga, as sucessivas 

parteiras, Gremiana, a mulher que se rebelou contra o domínio dos serraneses, Jerónimo, 

Maninha e Fernanda. 

  

Ao longo desta narrativa, o leitor conhece as histórias dessas personagens que 

vivem situações estranhas, porque umas descrevem o real e outras retratam-se num 

universo fantástico. Vários são os factos que nos dão conta disso, alguns dos quais 

passamos a enumerar: 

  

 A Louca de Serrano, protagonista da história, é uma personagem que aparece na 

aldeia ciclicamente ainda menina e desaparecia quando completava os trinta e três 

                                                
11

 SALÚSTIO, Dina, op. cit. , p.135 
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anos de idade. Ela tinha o poder de prever o futuro, e dizia aos aldeões que a aldeia 

tinha sido amaldiçoada e que um dia todos seriam engolidos pelas águas. 

 

 Os serraneses, gente pouco afectuosa e com pouca capacidade de pensar, viviam 

com medo da montanha e do destino amaldiçoado que ela guardava. A única 

preocupação deles era com o dia em que a maldição se cumpriria. E, apesar de a 

jovem louca fazer questão de lhes lembrar esse facto, eles procuravam esquecê-lo: 

“De facto eram muitas as ameaças que eles procuravam esquecer na tentativa de 

adiar a sua chegada, deixando as poucas pessoas destinadas a argumentar com o 

presente e o passado, e somente elas, o direito de se imiscuírem na alma e no 

corpo do povoado.”
12

 

 

 As sucessivas parteiras de Serrano eram mulheres escolhidas pelo destino, 

desempenhavam múltiplas funções, de grande importância para o bem físico e 

psicológico dos homens e das mulheres de Serrano. Eram elas as responsáveis pelo 

nascimento de todas as crianças do vale, pela iniciação sexual dos jovens, pela cura 

de qualquer doença. 

 

   Feita a apresentação da obra, passamos de seguida a desenvolver uma abordagem 

teórico-literária que vai incidir sobre diferentes tratamentos do termo «narrativa». 

  

 

2.2. Em torno do conceito de “Narrativa” 

 

 A análise que se segue é feita com base  numa abordagem teórico-literária, que 

incide sobre os diferentes tratamentos teóricos do conceito de «narrativa», bem como 

outros afins como «narração» e «discurso», procurando explicar de que modo contribuem 

para a construção e a dinâmica narrativas.  

Sendo narrativa um termo polissémico, eis algumas das suas diferentes acepções: 

 

 De acordo com os autores Olegário Paz e António Moniz
13

, narrativa é um termo 

polissémico que pode designar o género literário épico ou narrativo incluindo a epopeia, o 

                                                
12 SALÚSTIO, Dina.,  op. cit. p.87 
13 PAZ, Olegário e MONIZ, António, Dicionário Breve de Termos Literários, Ed. Presença, Lisboa, 1997. 
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romance, a novela, o conto, a fábula, etc. e designa também o conjunto de relatos 

organizados por critérios temáticos (narrativa de viajante), geográficos (narrativa de 

viagem), ou estético-literários (narrativa romântica). 

 No campo da sinonímia, o Dicionário de Sinónimos, indica para o termo narrativa 

os seguintes sentidos: “conto, descrição, exposição, história, lenda e narração”.
14

 Por sua 

vez, o Dicionário Universal da Língua Portuguesa define que narrativa “é um dos vários 

géneros literários; narração; conto; história; exposição de factos”
15

, enquanto que no 

Dicionário da Língua Portuguesa de Cândido Figueiredo, narrativa se define como sendo 

“o mesmo que narração, conto, história e exposição de pormenores de um facto ou uma 

série de factos.”
16

 

O Dicionário da Língua Portuguesa, conceitua narrativa como “um dos géneros 

fundamentais da literatura e significa ainda narração, conto, história”,
17

 definição muito 

próxima da do Dicionário Prático Ilustrado, em que, o termo narrativa “é o mesmo que 

narração, conto, história”.
18

 

 

Ainda a propósito do termo narrativa, Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, 

apresentam várias acepções deste termo:
19

 

 - Narrativa enquanto enunciado; 

 - Narrativa como conjunto de conteúdos representados por esse enunciado;  

 - Narrativa como um acto de os relatar; 

 - Narrativa como modo. 

 

Segundo o Dicionário de Metalinguagens da Didática, o termo narrativa é utilizado 

em diversas acepções, com destaque para Genette que o perspectiva como discurso e 

Barthes que o apresenta como texto. Assim, importa referir que, se num sentido mais 

restrito, este termo é entendido como enunciado, e ainda como diegese ou conteúdo 

narrativo, “Num sentido amplo, o texto narrativo (no domínio literário, sobretudo o 

romance), tal como o texto lírico e dramático, configura-se fundamentalmente pela 

                                                
14 Dicionário de Sinónimos, Porto Editora, Lda, Porto, 2ª Edição, 1997, p.869 
15 Dicionário Universal da Língua Portuguesa, Texto Editora, Lda, Lisboa, 5ª Edição, 1999, p.1056 
16 FIGUEIREDO, Cândido, Dicionário da Língua Portuguesa, Bertrand Ed., Amadora, 24ª Edição, 1991, p.458  
17 COSTA, Almeida J. e MELO e Sampaio A., O Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Ed. Porto, 8ª Ed., p. 1140 
18 Dicionário Prático Ilustrado, Lello e Irmãos Editores, Porto, 1990  
19REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina, Dicionário de Narratologia, Livraria Almedina, Coimbra, 4ª Edição, 1994, p.270  
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enunciação, através do narrador de um universo constituído por personagens e eventos 

reais ou fictícios situados no tempo e no espaço.”
20

. 

 

Assim, do ponto de vista conceptual, e sobre o conceito narrativa, conclui-se que 

este é muito abrangente. A maior parte das acepções apresentadas, definem-no como um 

género literário e um dos mais importantes. No caso de A Louca de Serrano, sendo um 

romance, género literário fundamental, interessou-nos reflectir sobre a importância das 

categorias narrativas para o seu desenvolvimento, no quadro das relações que o conceito de 

narrativa estabelece com o de narração e o de discurso. A leitura teórica desta obra 

levantou-nos algumas questões relativamente ao posicionamento do narrador dentro da 

narrativa, o enquadramento das personagens, a dimensão espacial, daí o intuito de 

identificar os elementos que mais contribuem para a dinâmica narrativa. 

 

Assim, a obra em análise, A Louca de Serrano, enquadra-se num dos géneros 

literários modernos emblemáticos, o romance, sendo enunciada por um narrador que narra 

a história de um universo constituído pelas personagens e eventos localizados num 

determinado tempo e no espaço de Serrano. 

 

 

2.2.1. - Narrativa vs Narração vs Discurso 

 

Segundo o Dicionário Breve de Termos Literários, narração “é um termo que vem 

do latim «narrationé» que designa o acto de contar uma história ou de relatar um 

acontecimento. Costuma-se distinguir de história, ou conteúdo narrativo; o relato ou 

discurso narrativo.”
21

. Narração assim como narrativa é um termo afectado por uma certa 

polissemia e é entendido em acepções várias que apresentamos de seguida: 

  

No campo da sinonímia, narração significa “conto, declaração, descrição, 

enumeração, exegese, explanação, exposição, história, narrado, narrativa, reconto, relação, 

relato, relatório,
22

.”     

 

                                                
20

 OLIVEIRA, Anabela Branco et alii, Dicionário de Metalinguagens da Didáctica, Porto Ed., Porto, 2000, p.337 
21 PAZ, Olegário e MONIZ, António, Dicionário Breve de Termos Literários, Ed. Presença, Lisboa, 1997.   
22 Dicionário de Sinónimos, op. cit., p. 869 
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De acordo com o Dicionário Prático Ilustrado, narração “é acto ou efeito de 

narração; narrativa, exposição verbal ou escrita de um facto ou uma série de factos.”
23

 

 

Para Carlos Reis e Ana C. Lopes,
24

 narração é um termo polissémico e que, tal 

como a narrativa, pode ser entendido em diversas acepções: 

- Narração como processo de enunciação; 

- Narração como resultado dessa enunciação; 

- Narração como procedimento oposto à descrição; 

- Narração como modo literário em relação distintiva com o modo dramático e 

modo lírico;  

 

Na mesma obra, estes autores afirmam ainda que a primeira acepção é a que 

actualmente regista maior acolhimento.  

 

De acordo com o Dicionário de Metalinguagens da Didáctica,  narração é também 

perspectivada de formas diversas. “É entendida predominantemente como o processo de 

enunciação do discurso e contrapõe-se, assim, à diegese ou conteúdo narrativo e ao texto 

ou significante. Numa acepção mais restrita, opõe-se à descrição já que se caracteriza por 

um movimento dinâmico, marcado pela alteração de rimas decorrentes da evolução da 

acção num quadro temporal marcado pelo pretérito perfeito ou pelo presente histórico”
25

. 

 

Segundo Massaud Moisés, “como designativo de recurso expressivo da prosa de 

ficção, lado a lado com a descrição, o diálogo e a dissertação (…), a narração
26

 consiste no 

relato de acontecimentos ou fatos, e envolve, pois a ação, o movimento e o transcorrer do 

tempo.”
27

  

 

Das várias acepções apresentadas do conceito de narração, pudemos constatar que:  

 Algumas definem narração e narrativa como termos sinónimos.  

                                                
23 Dicionário Prático Ilustrado, op. cit. p. 
24 REIS, Carlos e LOPES, Ana C., Dicionário de Narratologia, op.cit. p.247 
25

 Dicionário de Metalinguagens da Didática, op. cit. p.335 
26 O sublinhado é nosso 
27 MASSAUD, Moisés, Dicionário de Termos Literários, Editora Cultrix, S.Paulo, 1986, p.355 
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Todavia, de acordo com as acepções apresentadas por Carlos Reis e Ana C. Lopes e 

pelo Dicionário de Metalinguagens da Didática, o primeiro termo é definido como 

processo de enunciação narrativa, enquanto que o segundo se define como produto de um 

acto de enunciação e deste modo se contrapõe à história ou conteúdo narrativo, isto é, 

enquanto que narrativa corresponde ao enunciado, ao próprio discurso narrativo, narração 

corresponde ao modo como o mesmo é produzido pelo narrador do texto.  

 

 Ainda outras acepções contrapõem narração à descrição.  

Esta oposição deve-se ao facto de o último termo proporcionar à narrativa 

momentos estáticos, em que se verificam momentos de suspensão temporal, enquanto que 

o primeiro constitui um dos mecanismos que contribuem para a dinâmica narrativa visto 

que implica a progressão textual da acção e o transcorrer do tempo.  

 

Apesar da aparente oposição existente entre descrição e narração, há uma 

interacção contínua entre esses dois conceitos. Segundo Aguiar e Silva, “No texto do 

romance, parte importante da informação sobre as personagens, os objectos, o espaço e o 

tempo em que decorrem os eventos, é construída e transmitida por descrições.”
28

 

 

Na obra em análise, constatamos que a narradora, só em alguns momentos recorre à 

descrição para descrever o espaço onde decorre a história ou para dar algumas informações 

sobre o comportamento de algumas personagens de Serrano. 

  

Ao contrário do que acontece com os momentos de descrição, verificamos que, ao 

longo da narrativa, os momentos que implicam o desenvolvimento da acção e a progressão 

da diegese, ocorrem com mais frequência. Por isso, podemos concluir que a obra A Louca 

de Serrano, é marcada por uma dinâmica interna, a qual é assegurada pelo 

desenvolvimento do processo narrativo, no que diz respeito à participação das personagens 

na acção narrada e nas relações a esta inerentes.  

 

Para além de narração, há que ter em atenção o discurso, também termo afim de 

narrativa. De acordo com o Dicionário de Narratologia
29

, discurso é um conceito plural 

                                                
28 AGUIAR e SILVA, Teoria da Literatura, op. cit., p.740  
29 REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina, Dicionário de Narratologia, op. cit. p. 109 
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que é utilizado tanto no âmbito dos estudos linguísticos como no âmbito dos estudos 

literários. Este termo pode definir-se como: 

- Um conjunto de enunciados que manifestam certas propriedades verbais; 

-Sequência de enunciados que globalmente configuram uma unidade 

linguística superior à frase (Harris);   

  - Produto de um acto de enunciação (Benveniste). 

                         

 Em narratologia, vários estudiosos definem discurso como domínio autónomo em 

relação à história. Apesar da dicotomia entre estes conceitos, eles estão estreitamente 

relacionados tendo em conta que ambos constituem os dois planos fundamentais (plano dos 

conteúdos e o plano da expressão) de análise do texto narrativo. Resta acrescentar que a 

compreensão e o reconhecimento do valor teórico-literário dos diferentes conceitos 

destacados permite-nos melhor proceder à análise da estrutura narrativa e à identificação 

do papel de cada um na construção da trama narrativa. 

 

Citando ainda Carlos Reis e Ana C. Lopes, “No caso de narrativas orais e escritas, o 

discurso coincide com o próprio material verbal que veicula a história, o conjunto dos 

elementos linguísticos que a sustentam”.
30

 Esta afirmação permite-nos concluir, após a 

apresentação de algumas acepções dos conceitos de narração e de discurso, que ambos 

entram na constituição de uma narrativa e: 

  - enquanto o discurso, juntamente com a história, constitui um dos planos de 

análise do texto narrativo; 

  - a narração consuma a articulação entre esses dois planos. 

 

 A título conclusivo, vimos diferentes perspectivas que definem o conceito de 

narrativa como história e ainda como discurso, termos que em narratologia vários 

estudiosos definem como conceitos distintos embora sejam interligados, sendo corrente a 

definição de história, discurso e narração, termos também do âmbito da narratologia, como 

sendo sinónimos de narrativa; ou ainda importa destacar que narrativa é definida enquanto 

enunciado segundo os Dicionário de Narratologia e Dicionário de Metalinguagens da 

Didática. 

 

                                                
30 REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina, Dicionário de Narratologia, op. cit.   p. 111 
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É assim que, após o levantamento das diferentes acepções do conceito narrativa, 

constatámos que o mesmo é polissémico e abrangente, relacionando-se com outros 

conceitos ser autónomos e correlatos entre si. 

  

De acordo com Carlos Reis e Ana C. Lopes, “Constitui um dado adquirido em 

narratologia a descrição da narrativa em dois planos fundamentais de análise: o da história 

e o do discurso, cuja articulação se consuma no acto de narração.”
31

 

Com base nesta citação, podemos afirmar que história e discurso contribuem para a 

construção de uma narrativa, e que é através da narração que esses dois planos se articulam. 

Ao longo deste trabalho, debruçar-nos-emos sobre o plano da história (que 

compreende a sequência de acções, as personagens e as relações que elas estabelecem, a 

localização espacial dos acontecimentos) como sobre o plano do discurso (que se identifica 

com os meios de expressão que veiculam a história). 

  

 

2.2.2 – A Dinâmica narrativa  

 

Para introduzir uma reflexão teórica sobre a dinâmica narrativa, começamos por 

referir os estudos de Carlos Reis e Ana C. Lopes onde esta problemática constitui objecto 

de análise. Os referidos autores afirmam que “a narrativa, assumindo-se como fenómeno 

eminentemente dinâmico, implica mecanismos de articulação que assegurem essa dinâmica 

e que salvaguardem a sua condição multistratificada.”
32

 

 

Na obra em análise, A LOUCA DE SERRANO, a construção da narrativa despertou 

o nosso interesse em reflectir sobre o conjunto de recursos que a autora utiliza para 

imprimir o dinamismo às acções desempenhadas pelas diferentes personagens, bem como 

identificar as categorias narrativas que melhor asseguram a dinâmica. A leitura atenta da 

obra permite-nos verificar que a narradora recorre a diversas estratégias narrativas para 

construir a narrativa. Carlos Reis e Ana C. Lopes, entendem as estratégias narrativas 

“ como procedimentos de incidência pragmática, accionados por esse sujeito (fictício) da 

enunciação que é o narrador, procedimentos que, condicionando directamente a narrativa, 

se destinam a provocar junto do narratário efeitos precisos: da apreensão do peso relativo 

                                                
31 REIS, Carlos e LOPES, Ana C. Dicionário de Narratologia, op. cit., p.272  
32 Idem p.272 
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dos vários elementos diegéticos à constituição de pontuais reacções judicativas, da 

persuasão ideológica à demonstração de teses sociais (…)”
33

  

 

A obra em análise dá uma atenção especial ao comportamento da protagonista, a 

Louca, colocando em evidência quer a influência que a mesma exerce sobre o conjunto 

restrito de seres que povoam Serrano, quer a diversidade de reacções, sentimentos e 

experiências que as demais personagens exprimem e sentem em relação a ela.  

 

É caso para afirmar que a construção da história é feita a partir do enquadramento 

espacio-temporal da personagem principal, uma louca detentora de estranhos poderes, 

mulher sábia mas colocada em posição de marginalidade pelos demais interlocutores, e da 

identificação dos comportamentos com a estranheza, o enigma e as particularidades do 

espaço Serrano. Trata-se, nas palavras da narradora, de “uma povoação de cento e noventa 

e três habitantes incluindo uma jovem louca, as crianças recém nascidas e as três outras 

por nascer, duas delas gémeas…”
34

 que “…desconcertava os aldeões e punha-os à prova, 

muitas vezes, em momentos bastantes esquisitos, submetendo-os a extravagâncias que eles 

nem sempre sabiam enfrentar, …”
35

. 

 

 Nesta ordem de ideias, a dinâmica da narrativa na obra “A Louca de Serrano” é 

assegurada pela teia complexa de sentimentos por vezes contraditórios e de relações de 

proximidade e rejeição que se mantém não só entre as diferentes personagens da aldeia 

mas também entre estas últimas e o espaço que as rodeia. 

 

 Colocando-se em posição neutra, porém estratégica, em muitas passagens da acção, 

a narradora constrói a narrativa apropriando-se do discurso das personagens para dar 

conhecimento ao leitor, dos conflitos internos, dos desentendimentos, dos medos e angústia 

das diferentes personagens.  

 

Este posicionamento, que permite à narradora um maior distanciamento e atribui às 

personagens uma maior implicação no enredo, constitui estratégia narrativa fundamental 

para assegurar a esta uma dinâmica que se constrói do interior (das personagens, suas 

atitudes e ambivalências) para o exterior (texto apresentado ao leitor). Tal se pode 

                                                
33

 Ibidem, p.144 
34 SALÚSTIO, Dina, op. cit. p.9 
35 Idem, p22 



 21 

constatar em passagens como: “Não ficou provado, mas a Louca de Serrano, a mulher que 

nascia e morria a cada trinta e três anos, (…) disse que a humilhação das gentes do lugar 

era terem tido corpo e não lhes terem sido dado a cabeça.”
36

  

 

 Na construção desta narrativa consideramos importante destacar uma outra técnica 

que assegura uma dinâmica interna à mesma. A narradora de A Louca de Serrano utiliza a 

técnica de fragmentação da narrativa, isto é, ela inicia a obra contando a história de 

Serrano e vai introduzindo várias outras histórias, apresentando-as de forma incompleta e 

inacabada, para em momentos posteriores as retomar, completando algumas mais adiante e 

deixando em aberto outras. A título de exemplo, veja-se o capítulo II no qual, seguindo-se 

à apresentação de Serrano e da Louca em breves “pinceladas”, a narradora sequencia uma 

série de apresentações, das personagens Filipa e sua filha, de Garcia e Jerónimo, que são 

retomadas ao longo da narrativa mas todas ficam completas. 

 

Essa estratégia da narradora contribui para aumentar a dinâmica narrativa na 

medida em que alimenta a curiosidade do leitor, isto é enquanto este prossegue a leitura vai 

procurando descortinar o mistério que se esconde por detrás de cada uma das histórias 

narradas.  

 

Como forma de aumentar o dinamismo ao longo de toda a narrativa, a narradora 

recorre ainda ao uso de anacronias, isto é, alteração da ordem lógica dos acontecimentos, o 

que explica que a ordem dos eventos da história não coincida com a ordem da sua 

representação no discurso.  

 

 Assim, a título de conclusão, foram identificados alguns dos recursos teóricos 

utilizados pelo narrador para assegurar a dinâmica narrativa, a saber: 

- desenho de uma teia complexa de relações entre a protagonista e as 

restantes personagens e as personagens entre si; 

- enquadramento espacio-temporal da protagonista, com efeitos sobre o 

desenrolar da acção; 

- colocação do narrador em posição neutra – prevalência do desenrolar da 

acção do interior para o exterior 

                                                
36 SALÚSTIO, Dina, op. cit p.96 
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- fragmentação da narrativa 

- uso de anacronias 

 

Embora o assunto deste capítulo seja demasiado importante e complexo para 

ser explorado e esgotado num trabalho desta natureza, considerá-mo-lo como ponto 

de partida para a análise seguinte. Assim, feitas as considerações de carácter teórico, 

pretendemos a seguir nos debruçar sobre a construção da narrativa no respeitante às 

relações que as personagens desenvolvem entre si e com espaço em que se inserem, 

numa visão mais detalhada sobre as categorias de personagem e espaço. 
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Capítulo III 

 

A Construção da Narrativa em “A Louca de Serrano”, de Dina Salústio 

 

3.1 - O papel das Personagens na construção da Narrativa 

 

 Tendo a personagem como uma das categorias fundamentais da narrativa, e dado o 

papel da protagonista na obra em estudo, importa apresentarmos uma análise teorica-

literária da mesma e o seu papel na construção da dinâmica narrativa. 

  

 De acordo com Carlos Reis, na narrativa literária (epopeia, romance, conto etc.), 

como na narrativa cinematográfica, na telenovela ou na banda desenhada, a personagem “é 

normalmente o eixo em torno do qual gira a acção e em função do qual se organiza a 

economia do relato.”
37

  

  

 Sendo a personagem categoria fundamental da narrativa, ela evidencia a sua 

relevância em relatos de diversa inserção sóciocultural e de variados suportes narrativos. O 

referido autor é de opinião que os próprios estudos literários e a narratologia valorizam as 

potencialidades semânticas da personagem e cita Phillippe Hamon que afirmara o seguinte 

sobre a personagem: “manifestada sob a espécie de um conjunto descontínuo de marcas, a 

personagem é uma unidade difusa de significação construída progressivamente pela 

narrativa;”.
38

  

 De acordo com Aguiar e Silva, “No romance do século XIII e de quase todo o 

século XIX (…) a personagem é em geral apresentada através de um retrato, elemento 

relevante, por isso mesmo, na estrutura de tal romance.”
39

 

 Na mesma fonte, este autor afirma ainda que “Este retrato, mais ou menos 

minucioso, mais ou menos sobrecarregado de dados semânticos, pode dizer respeito à 

fisionomia, ao vestuário, ao temperamento, ao carácter, ao modo de vida, etc., da 

personagem em causa.”
40

  

                                                
37 REIS, Carlos, O Conhecimento da Literatura. Introdução aos Estudos Literários, Almedina, Coimbra, 1995, p.360  
38

HAMON, Phillippe, in  Le personnel du roman-  «Le Système des personnages dans «Rougon-Macquart» d’ Émile 

Zola, Genève, Droz, 1983, p. 20), citado por Carlos Reis in op.cit, p.360  
39

 AGUIAR e SILVA, Victor Manuel, Teoria da Literatura, Almedina, Coimbra, 8ª Edição, 1197, p.703  
40 Idem p.703 
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 A personagem apresenta-se como peça fundamental na estruturação e 

desenvolvimento da narrativa. Ela torna-se responsável pelo dinamismo da narrativa. Deste 

modo, e no caso da obra em estudo, conforme tratámos anteriormente, são vários os 

aspectos da vida das personagens de Serrano que contribuem para esse dinamismo da 

narrativa, a saber: 

     - as  diferentes  e contraditórias  relações que se mantêm entre a jovem louca e as 

outras personagens; 

            - as relações que se mantêm entre a jovem louca/espaço, as outras personagens e o 

espaço; 

            -  a loucura e/ou a sabedoria da jovem louca; 

            - a submissão das mulheres de Serrano às leis e às tradições machistas, escondendo 

o desejo que tinham de mudar as suas vidas longe de Serrano onde apenas lhes cabia a 

responsabilidade de ficarem grávidas para comprovar a virilidade dos machos.   

            - a evolução do percurso de vida de algumas personagens tais como a Louca de 

Serrano que, apesar de ninguém saber a sua origem, ela aparecia na aldeia ainda menina e 

vivia diversas vidas de sofrimento e repúdio até se libertar da maldição a que estava votada; 

Filipa, uma jovem cujos primeiros sete anos de vida na aldeia foram marcados pela doença 

e pelo repúdio dos aldeões, para mais tarde viver na cidade com as diferentes famílias 

adoptivas, lutando para vencer como mulher de negócios; Gremiana, a única mulher de 

Serrano que morreu assassinada porque não quis se submeter às leis machistas dos 

serraneses.  

  

 Numa primeira análise, o universo das personagens na obra A LOUCA DE 

SERRANO é muito restrito visto que, na região onde decorre a história, apenas vivem cento 

e noventa e três habitantes. De entre essas diferentes personagens que vivem no vale, 

destaca-se uma jovem que é conhecida por todos com a Louca de Serrano, isto é, à volta 

dela, do que ela diz, faz ou sabe é que se constrói toda a história que sustenta o romance. 

Daí a abordagem que a seguir se apresenta, incidindo sobre toda a problemática e a 

caracterização do protagonismo daquela que dá título ao romance. 
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3.1.1 - O protagonismo da Louca 

  

 Em relação à nossa protagonista, são poucos os elementos existentes na obra que 

nos permitem fazer a caracterização física desta personagem tendo em conta o seu 

vestuário, sua fisionomia, em contrapartida, existem vários outros elementos que a 

caracterizam quanto ao seu temperamento, ao seu modo de vida, ao nome pelo qual ela é 

conhecida.   

 

 A Louca de Serrano, é uma jovem mulher de múltiplas vivências que, ao longo das 

suas várias vidas, chega à faixa etária máxima de trinta e três anos. Fisicamente, ela é 

caracterizada pela narradora como alguém que possui os olhos escuros que retratavam o 

seu estado de espírito desesperado: “Por volta dos nove anos, calculava-se, ela aparecia 

na aldeia, menina misteriosa, de olhos escuros que olhavam com as cores do seu próprio 

desespero e o de toda a povoação, das gentes e animais que por lá havia.”
41

  

  

 Começamos por fazer a caracterização do protagonista com base num elemento 

importante que é o nome da personagem. De acordo com Aguiar e Silva, “o nome da 

personagem funciona frequentemente como indício, como se a relação entre o significante 

(nome) e o significado (conteúdo psicológico, ideológico etc.) da personagem fosse 

motivada intrinsecamente.”
42

 

 

O nome da protagonista da história de Serrano, Louca de Serrano, mantém uma 

relação intrínseca com o comportamento, o modo de vida e com a atitude dessa 

personagem em relação aos aldeões da vila. Os aldeões de Serrano decidiram dar-lhe esse 

nome desde o dia em que ela baptizou a aldeia e depois fugiu não participando das 

comemorações: 

 “A rapariga louca que afastada do grupo, observara a cena o tempo todo, desatou 

a fugir, deixando para trás a comemoração do baptismo que acabava de ordenar. Nada se 

sabe sobre os afectos de cada um dos serraneses, mas contou-se que durante pelo menos 

cinco dias, eles olharam para a jovem e pensaram nela como se fosse uma parte deles, até 

                                                
41 SALÚSTIO, Dina, op.cit p. 73 
42 AGUIAR e SILVA, Teoria da Literatura, op. cit., p.705 
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que movidos não se sabe por que destino a repudiaram de novo, não antes de terem 

decidido que ela passaria a chamar-se Louca de Serrano.”
43

  

  

 No espaço de Serrano, região onde decorre a história e universo de cento e noventa 

e três habitantes, personagens de A LOUCA DE SERRANO, o destaque vai para uma jovem 

que é conhecida por todos como a Louca de Serrano, a protagonista da história.   

 .  

 Esta jovem louca é uma personagem de que nenhum habitante de Serrano conhecia 

a origem, apenas sabendo-se que ela aparecia ciclicamente na aldeia, para voltar depois a 

desaparecer quando completava os trinta e três anos: “a Louca de Serrano, única perita na 

história do lugar, disse ter conhecimento, embora corressem rumores à volta de um 

possível acordo tácito com a tradição celebrada à hora do seu nascimento, não se sabe 

onde, nem como, nem quantas vezes repetido, que a impedia de revelar o segredo maior 

das mulheres da aldeia, cordão umbilical que ligava Serrano ao tempo e à vida.”
44

  

 

 De acordo com as confidências que a jovem louca fazia à sua amiga Filipa, ficamos 

a saber que ela aparecia e depois desaparecia porque assim como todos os outros, ela tinha 

de cumprir o seu destino “A tragédia dela, acrescentou enquanto afagava os cabelos da 

menina, era que o seu tormento, por ser muito pesado, corpo nenhum conseguia suportá-lo 

por muito tempo, de modo que desencarnava bem nova, para voltar a um outro corpo, e a 

outro, e a outro, até cumprir o ciclo da sua existência.”
45

 

  

A jovem louca, por ser uma personagem cuja origem se ignorava e pelo facto de ela 

possuir estranhos poderes e saberes misteriosos sobre tudo o que se passava em Serrano e 

com os seus habitantes, era misteriosa, estranha e inspirava nos serraneses sentimentos 

contraditórios tais como amor/ódio, medo/respeito, aceitação/repúdio.   

  

 Citando Aguiar e Silva “O protagonista representa, na estrutura dos actantes ou 

agentes que participam na acção narrativa, o núcleo ou o ponto cardeal por onde passam os 

vectores que configuram funcionalmente as outras personagens.”
46

 Neste caso, o 

                                                
43 SALÚSTIO, Dina, op.cit., p.19 
44

 Idem p. 58 
45 Ibidem, p. 145 
46 AGUIAR e SILVA, Teoria da Literatura, op. cit., p 699  
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protagonismo da personagem consiste no facto de ser efectivamente à sua volta dela que se 

constrói toda a história de Serrano. 

  

Para começar, o próprio vale onde decorre toda a história, só passou a ter nome 

depois de ter sido baptizado pela jovem louca. E de acordo com a própria protagonista, a 

maldição da aldeia, da montanha, da fonte e de todos os serraneses começou no dia em que 

a mesma recebeu o nome: 

 “A Louca de Serrano afirmou em altos berros que a velha-velha tinha sido 

castigada por ter baptizado o vale, contrariando os espíritos que o tinham condenado a 

nunca receber nome, aliás a mesma maldição que os impedia de serem lembrados como 

indivíduos únicos – Filipa não compreendeu a frase – e que caía sobre a fonte que os 

abastecia de água para beber e sobre a montanha que recebia os seus mortos.” 
47

 

 

 A Louca de Serrano estabelece uma complexidade de relações com as diferentes 

personagens da aldeia, com a montanha e com a fonte. São essas relações que vão 

influenciar o comportamento e o modo de vida dos serraneses e da própria jovem louca. 

 

 Posto isto, passamos a reflectir sobre a complexidade das relações entre a 

protagonista e as outras personagens, a partir do quadro que se apresenta a seguir. Este 

elemento de análise resulta de uma tentativa de síntese das diferentes manifestações 

comportamentais das personagens, tomando-se a Louca como uma espécie de núcleo ou 

agente impulsor das acções que dão corpo ao romance. Vejamos, pois, como o universo em 

que se situam os personagens de Serrano é caracterizado a partir de toda uma forma de 

actuar e influenciar que a Louca protagoniza, em complexas acções e reacções de que 

dependem as sucessivas etapas de vida por que passam os habitantes de Serrano.  
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As relações que a protagonista estabelece com outros elementos da narrativa:  
    

Elementos Tipo de relação Como funcionam 
Parte do 

texto 

1. A NATUREZA       

   a) MONTANHA . Proximidade e poder recíproco . Quando se sentiu afrontada com a . Pag.15 

     perseguição dos garotos, ela gritou     

     olhando para a montanha que tremeu    

    socorrendo-a.   

  
 

. Espiritual . Ela decifrava o segredo da montanha: . Pag. 56 

      - Sabia que a montanha preparava-se   

    para engolir os aldeões.   

        

     b) Fonte . Refúgio/amparo . Lá era o seu esconderijo nos dias de  . Pag.64 

    maior descontrolo   

        

  . Acolhimento/segurança . Local de encontro entre Filipa e a louca . Pág. 98 

        

     c) Serrano . Espiritual . Ela baptizara o vale noutra vida . Pag.19 

        

  . Intemporalidade . O seu tempo é mais antigo que o tempo 

. Pags. 132 e 

192 

    do vale   

        

  . Predestinação . Ela aguarda o cumprimento do destino  . Pag.145 

    amaldiçoado do vale   

        

  . Libertação . Seu destino amaldiçoado termina com 

. Pags.162 e 

212 

    o desaparecimento do vale   

        

2. Personagens       

    a) Filipa . Carinho e confiança mútua . Ela lembrava-se da amiga que para . Pág. 87 

    acalma-la contava-lhe a história da  .Pag.98 

    aldeia ,dos serraneses. Ela contou-lhe:   

        

  . Confidência e partilha  - sobre a origem do seu próprio destino . Págs. 33 e    

    amaldiçoado que teria de cumprir;  145 

        

  . Confissão 

 - que tinha sido ela que numa outra vida 

baptizara Serrano; 

. Pags. 

144/145 

        

  . Consolo  - que Filipa um dia seria feliz depois de  . Pag 33 

    vencer imensos obstáculos   

        

  . Amizade/afecto recíproco . A louca tinha uma amizade especial 

. Pags.153 e 

198 

    
por Filipa que por sua vez, considerava-a 
sua mãe   

        

  . Protecção . Ela protegia Filipa de todos os perigos . Pag. 153 
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 a) Filipa . Mistério . Com a partida de Filipa de Serrano: . Pag.132 

     - a louca, pela primeira vez em centenas   

     de anos, ausentava-se da aldeia   

        

  . Loucura e delírio  - ela ficava ainda mais transtornada . Pag. 132 

    e gritava por ela   

        

  . Libertação mútua   . Passado muito tempo, ela procura Filipa . Pag. 212 

    e diz-lhe que a maldição de Serrano    

    acabou. Ela está livre.   

        

        

    b) Jerónimo  . Confiança (apoio/conforto) . A jovem louca falava com ele, quando   

    ele se sentia mais atormentado:   

     - quando ele se sentia impotente em  . Pag.98 

    relação à doença de Filipa;   

        

     - explicou-lhe que os aldeões só queriam . Pag.128 

    filhos para acalmar a montanha   

        

  c) Fernanda . Serenidade/tranquilidade . Ela vigiou a cabana enquanto Fernanda . Pág. 75 

    se recuperava do acidente.   

  . Empatia . Elas davam-se bem apesar de não se  . Pag.77 

    falarem.   

        

        

   d) Aldeões . Proximidade, a repúdio e ódio . Após o baptismo de Serrano eles . Pag. 19 

    sentiram-se próximos à louca mas depois   

    repudiaram-na de todas as actividades   

        

  . Ódio/desprezo . Na opinião dela, os aldeões eram . Pags. 95/96 

    castigados pela sua estupidez e dizia que   

    eles tinham corpo e não tinham cabeça   

        

  . Ódio e maldade . Ela achava que os aldeões ficariam  Pags.153/154  

    satisfeitos se ela e Filipa morressem   

        

  . Respeito (medo e ameaça) . Eles odiavam-na porque representava . Pag.145 

    a ameaça ambulante que pairava sobre   

    Serrano e seus habitantes   

        

  . Medo . As mulheres tinham medo daquilo que . Pag.145 

    a louca dizia sobre o destino da aldeia   

        

  . Contradição (compaixão e raiva) . Às vezes ela sentia pena deles, mas . Pag.98 

    depois rogava-lhes pragas   

        

  .Contradição(repúdio/cumplicidade) . Ela era odiada e repudiada pelas aldeãs . Pags.58 e  

    mas guardava o maior segredo delas  145 
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    d) Aldeões . Cumplicidade . Só não sabia o que elas faziam nas  . Pag. 58 

    noites em que os homens iam pescar    

    (ou não queria dizer)   

        

  . Distanciamento e incriminação . Ela era excluída da actividade religiosa . Pag.100 

    do povoado, por isso, acusavam-na de   

    ser invejosa   

        

  . Distanciamento e restrição . Eles só permitiam que assistisse de . Pag.100 

    longe  ao enterro das suicidas   

        

  . Exclusão (repúdio) . Ela ouvia as conversas das serranas . Pag.36 

    escondida entre as árvores   

        

  . Saber sobrenatural/mágico . A louca tem um conhecimento imanente  . Pags. 56 e 

    de tudo o eles fazem ou pensam:  128 

    
 

 - sabia do medo que eles sentiam da  

    montanha;   

     - dizia que eles eram  escravos da fonte  . Pag 123 

     - sabia que as serranas iam  à cidade em . Pag.64 

    busca de tratamento para a infertilidade   

     - explicava factos que nenhum serranês . Pag. 12,25 e 

    sabia explicar ou perceber  144 

     - ela apresentava versões diferentes das  . Pags.22/23 e  

     que eram apresentadas pelos aldeões  100 

     - sabia a origem da maldição que pairava . Pag.144 

    sobre os aldeões, a montanha e a fonte   

        

   e) Maninha . Ódio / raiva . A  jovem louca nunca quis que Maninha  .Pags.112/113 

    E Jerónimo (pai de Filipa) ficassem juntos   

        

  . Ódio e gozo . Ela é que contou à Maninha sobre o . Pag.130 

    nascimento de Filipa e gozou com o seu   

    sofrimento   

        

    f) Loja . Partilha/desabafo . Partilha com ele os seus conhecimentos Pag.20 e 191 

    sobre o vale e sobre os seus habitantes   

       

    g) Parteira . Fracasso e vergonha . Não participou no nascimento da louca . Pag.88 
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3.1.2 - Relação da protagonista com as outras personagens 

  

A Louca de Serrano mantém com as várias personagens da aldeia diferentes tipos 

de relação. Mas apenas com Filipa ela mantém uma relação muito estreita baseada numa 

forte amizade. Com as restantes personagens a relação que a louca mantém com elas é 

marcada por certo distanciamento, ódio e rejeição.   

 

 Comecemos pela relação existente entre a moça louca e Filipa, filha de Jerónimo e 

Fernanda. Existe uma relação de grande empatia entre a jovem louca e Filipa e a mesma se 

explica pelo facto de ambas não terem sido bem aceites pelos aldeões de Serrano. Além 

disso, elas são as únicas pessoas da aldeia que por ocasião do seu nascimento não foi 

preciso a presença da parteira, conforme comprova o texto: “Eram as únicas pessoas do 

povoado a quem nenhuma parteira deu a mão para trazer á cena da montanha e da 

fonte.”
48

  

 

 Devido à rejeição de que elas são alvo, entre estas duas personagens se desenvolve 

uma relação baseada na amizade, no carinho e na confiança mútua. Para a jovem louca, 

Filipa era a única pessoa de Serrano que não a receava e por isso, nutria por ela uma 

amizade muito especial chegando mesmo a protegê-la de todos os perigos que a pudessem 

ameaçar. Por isso, “Também defendia-a dos outros meninos e nos momentos em que Filipa 

mais necessitava, surgia, não se sabe de onde, atenta e protectora”
49

  

 

 Quando as duas se encontravam na fonte, o esconderijo de ambas, a jovem louca 

brincava com a menina e contava-lhe muitas histórias sobre Serrano, sobre os serraneses e 

sobre o seu próprio destino amaldiçoado. “…lhe passava a história da aldeia e a história 

de todos os serraneses do mundo, nivelados e amaldiçoados pela burrice”
50

. Essa amizade 

entre a Louca de Serrano e Filipa, manteve-se mesmo depois da partida da última para a 

cidade. Apesar da distância que as separava, elas continuaram a lembrar-se uma da outra. 

“Comentários chegavam aos ouvidos da rapariga louca que com ausência de Filipa se 

mostrava transtornada e gritava por ela …” 
51

 

                                                
48 Idem p. 131 
49

 Ibidem p. 153 
50 SALÚSTIO, Dina, op. cit. p.98  
51 Idem p.132 
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 O feliz reencontro entre estas duas amigas, depois de mais de trinta anos, 

comprova-nos a duração e a intensidade dessa longa amizade: 

 “Encostaram-se uma à outra. Agora eram duas mulheres e apesar da força que 

lhes pudesse ser atribuída, nenhuma delas mostrava qualquer tipo de segurança. 

Deixaram-se estar até que ainda abraçadas, sentaram-se. Aldeia chegava mágica, linda e 

feiticeira.”
52

  

 

 Na mesma linha, a jovem louca mantinha com Jerónimo, pai de Filipa, uma relação 

de alguma proximidade. Ela falava com Jerónimo sempre que este se sentia atormentado 

em relação à doença de Filipa e ao seu futuro. A Louca procura confortar o camponês e 

dando-lhe esperança em relação aos problemas da filha. “Jerónimo sentia-se impotente 

com a doença de Filipa e, apesar da mulher louca lhe ter dito que um dia quando o sol a 

meio caminho da sua viagem, depois de muitas vezes nascido e escondido, a menina 

falaria, ele não se conformou com a espera, duvidou da promessa e iniciou um longo 

caminho à procura da voz para a filha.”
53

  

  

Em relação à Fernanda, mãe de Filipa, a primeira reacção da Louca de Serrano foi 

de a proteger de qualquer perigo, quando ela, ainda escondida na cabana, convalescia do 

acidente que a tinha levado até ao vale. Além disso, assim como a própria louca, Fernanda 

também gostava de ir para junto da fonte. 

 

  Na opinião das pessoas do povoado, Fernanda parecia alheia a tudo o que 

acontecia à sua volta e por isso concluíram que: “ela não funcionava bem da cabeça, igual 

à Louca de Serrano com quem parecia dar-se bem…”
54

 Apesar da afinidade existente 

entre estas duas personagens e do prazer que elas sentiam em estar perto da fonte, elas 

nunca se falaram. Mas de acordo com os aldeões, elas pareciam dar-se bem.   

 

 A protagonista da história de Serrano também mantém com Maninha mulher de 

Jerónimo, uma relação marcada pelo ódio e repúdio. A Louca de Serrano insistia em dizer-

lhe que ela nunca ficaria com Jerónimo. Por ocasião  do nascimento de Filipa, a louca fez 

questão de dar-lhe a notícia, chegando a rir-se do desespero de Maninha.  

                                                
52

 Ibidem p.212 
53 SALÚSTIO, Dina, op. cit, p.98 
54 Idem p.77 
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 Em relação às outras personagens de Serrano, a jovem louca mantém uma relação 

baseada no medo, no ódio, na rejeição, mas também no respeito. Vários são os extractos da 

obra que nos dão conta dessa relação marcada pelo ódio mútuo entre a Louca de Serrano e 

os habitantes da aldeia. 

  

Normalmente, a Louca de Serrano sentia raiva dos serraneses e passava a maior 

parte do tempo a rogar-lhes pragas, ameaçando-os, dizendo-lhes que um dia todos eles 

seriam engolidos pela águas: 

 “No meio do berreiro ou da cantilena, conforme os humores, repetia que havia de 

chegar uma hora, mal nascesse o sol, em que as águas iriam levar o vale com elas, 

livrando o mundo, para sempre, dos estupores que eram os serraneses e as serranas.”
55

  

 

 Na opinião da jovem louca, o povo da aldeia era castigado pela sua estupidez e ela 

dizia que a humilhação deles devia-se ao facto de eles não terem a capacidade de pensar. O 

ódio que a jovem louca sentia pelos aldeões também advinha do facto de ela não ter sido 

aceite por nenhum serranese, como mulher ou filha e por isso, ela os amaldiçoava: “uma 

jovem que não encontrou homem, mulher, bandido ou animal que fosse, que a tivesse 

chamado filha, que a tivesse feito mulher e por isso, para se vingar, amaldiçoavas as 

criaturas do lugar…”
56

  

  

Apenas uma única vez a Louca de Serrano foi mais condescendente para com os 

serraneses e chegou a sentir compaixão deles, mas esse sentimento era logo substituído 

pelo ódio permanente que ela nutria pelos aldeões: “Algumas vezes a mulher parecia muito 

sensível a ponto de mostrar pena das pessoas do lugar, incapazes de estender o coração 

àquela menina”
57

·. Embora ela sentisse ódio por todos os aldeões, a jovem louca era de 

opinião de que as serranas eram menos burras e menos medrosas do que os homens. 

 

 A Louca de Serrano sabia que os serraneses a odiavam, repudiando-a a ponto de 

proibir a sua participação em quase todas as actividades religiosas e fúnebres dos aldeões. 

  Os serraneses sentiam ódio pela jovem louca porque ela representava o destino 

amaldiçoado de Serrano e de todos os seus aldeões. “… para, passado pouco tempo erguer  
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o corpo e transformar-se  na lembrança ambulante da ameaça que pairava sobre a bela 

Serrano. Também por isso eles odiavam-na.”
58

  

   

 Apesar do ódio e da rejeição a que todos os aldeões do vale submetiam à jovem 

louca, esta mantinha com as serranesas uma relação de alguma proximidade a ponto de não 

revelar a ninguém aquele que era o maior segredo dessas mulheres:  

“As mulheres não participavam nos ritos das pescaria, ocupando-se nessas noites 

com afazeres que nem mesmo a Louca de Serrano, única perita na história do lugar, disse 

ter conhecimento, embora corressem rumores à volta de um possível acordo tácito com a 

tradição celebrada à hora do seu nascimento, não se sabe onde, nem como, nem quantas 

vezes repetido, que a impedia de revelar o segredo maior das mulheres da aldeia, cordão 

umbilical que ligava Serrano ao tempo e à vida.”
59

   

  

Embora a Louca de Serrano vivesse à margem da comunidade serranese, e não 

pudesse participar da conversa das mulheres nem das actividades religiosas e fúnebres dos 

aldeões, ela escutava escondida as conversas delas e só lhe era permitido ir ao cemitério 

juntamente com elas quando o enterro fosse de uma suicida:  

 “… as únicas vezes  que lhe era permitido ir ao cemitério, sem se esconder, 

integrada no grupo das mulheres, apesar de ter que guardar sete metros de distância, era 

nos enterros da suicidas, embora não pudesse participar nas restantes actividades 

fúnebres.”
60

  

 

 Este extracto da obra leva-nos a concluir que só nessa altura dos enterros das 

suicidas, a jovem louca era aceite pela comunidade como fazendo parte do grupo das 

mulheres de Serrano e em vez de ela se sentir zangada por não poder participar das 

restantes actividades fúnebres, ela achava que era poupada pelo destino de participar em 

práticas impúdicas como àquelas a que os serraneses se entregavam e que diminuíam 

qualquer pessoa com fala e com alma.  
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 Das diferentes relações que a Louca de Serrano estabeleceu ao longo das suas 

muitas vidas, as mais importantes são as que ela manteve com o espaço (Serrano, 

montanha e fonte), com as serranas que a odiavam e a respeitavam ao mesmo tempo e com 

Filipa a única personagem com quem a jovem louca desabafava os segredos da sua vida e 

da dos serraneses e por quem nutria muito afecto e carinho. Com os homens de Serrano a 

jovem louca manteve uma relação pouco relevante uma vez que ela não mantinha qualquer 

contacto com eles excepto com Jerónimo pai de Filipa.  

  

Um outro aspecto importante para definir a protagonista é a loucura. 

 Com a caracterização centrada neste aspecto psicológico, podemos conhecer 

melhor os poderes da protagonista, passando em revista a definição de “loucura”. 

Sendo o título da obra em análise A Louca de Serrano e porque ao longo da história 

narrada, deparamo-nos com a personagem denominada pelos personagens como “a louca”, 

vamos de seguida apresentar diferentes acepções da loucura e falar como é que ela foi vista 

ao longo dos tempos. 

 

 De acordo com a Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, loucura é uma 

“designação tradicional genérica da alienação mental em especial das psicoses, como 

doenças mentais mais graves com perdas das relações com o real”.
61

 No século XX, a 

loucura despertou bastante interesse tanto nos especialistas em suas manifestações 

emocionais e mentais como nos estudiosos das suas consequências para a imaginação e a 

criação estática. 

 

 A Nova Enciclopédia Barsa, define loucura como sendo “toda a alteração grave e 

duradoura da personalidade que conduz a um comportamento dissociado da realidade 

ambiente, capaz de contrariar os padrões culturais do meio em que o indivíduo se insere”
62

 

  

 Na mesma obra, loucura é definido sob o ponto de vista psiquiátrico e crítico:   

-Do ponto de vista psiquiátrico, loucura designa certas formas complexas de 

neurose, psicopatia ou determinadas características do paranóico. 

 

 

                                                
61 Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Editorial Verbo, Lisboa/S.Paulo, Edição Século XXI, 2001, p.319 
62 Nova Enciclopédia Barsa. Encyclopaedia Britannica do Brasil, Pub. Lda, R. de Janeiro-S.Paulo, 2000, p.122 
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     - Do ponto de vista crítico, os autores que integram o movimento psiquiátrico, 

abordaram o tema da loucura com o objectivo de eliminar o carácter marginalizante do 

tratamento das demências e evidenciar que as mesmas resultam da impossibilidade de 

aceitar uma ordem social severa, incapaz de assimilar os desejos profundos das pessoas e 

de tornarem-se em projecção desses desejos. 

 

 A Nova Enciclopédia Barsa aponta alguns aspectos culturais da loucura: 

- Historicamente, a valorização e avaliação social da loucura dependeram m 

grande parte de factores que pouco ou nada tinham a ver com o seu destino 

científico. 

- Em muitas culturas antigas, o louco era considerado como possuído pela 

divindade e consequentemente era digno de respeito. 

- Na Idade Medida, a loucura era aceite como facto normal da vida 

quotidiana e também era vista como sendo manifestação benéfica ou maléfica do 

além. 

- A partir do Renascimento, e que a loucura começou a ser marginalizada e 

sendo considerada como algo contrário à ordenação equilibrada e progressiva da 

vida social e económica. 

 

De acordo com o Dicionário dos Símbolos, “para o evangelho, a sabedoria dos 

homens é loucura aos olhos de Deus enquanto que a sabedoria de Deus é loucura aos olhos 

dos homens e que por detrás da palavra loucura esconde-se a palavra transcendência”.
63

 

 

 Além deste estranho comportamento, a jovem louca teve vários outros 

comportamentos e atitudes que comprovam essa relação intrínseca entre o nome e a 

personagem. Ela aparecia na aldeia ainda uma menina, de seguida voltava a desaparecer 

quando já era adulta e de acordo com a referida personagem ela tinha necessidade de se 

encarnar e desencarnar sucessivamente para poder suportar o peso do seu tormento até o 

dia em que acabaria por cumprir o ciclo da sua existência.  
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 Além do mais, havia momentos em que ela se mostrava ainda mais desnorteada que 

de costume e dava gritos de desespero amaldiçoando todos os habitantes do vale, noutros 

momentos ainda, ela caía em profundo silêncio por vários dias. A sua atitude em relação 

aos aldeões, era de distanciamento e hostilidade e ela passava a maior parte do seu tempo a 

gritar e a fazer ameaças que previam o fim de Serrano. 

 “A Louca de Serrano conhecedora destes medos, em dias especiais que não se 

conseguiu localizar nem atribuir uma identidade, gritava que a montanha preparava-se 

para engolir a aldeia porque não suportava mais a sua burrice.”
64

 

  

A jovem louca demonstrava possuir estranhos poderes e saberes mágicos: ela tinha 

o poder de prever o futuro do vale e dos serraneses; ela tinha conhecimento de todos os 

acontecimentos que dissessem respeito ao vale e aos seus habitantes; ela ainda era a única 

pessoa da aldeia que sabia explicar todos os factos estranhos que lá ocorriam.  

 

 Depois de termos feito a caracterização da protagonista da história de Serrano, bem 

como a identificação dos tipos de relação que ela mantinha com todos as personagens da 

narrativa, podemos concluir que a jovem louca contraria os padrões sociais e culturais dos 

serraneses. Ela opõe-se ao modo de vida dos serraneses, às suas leis e costumes 

demonstrando-lhes o seu ódio e o seu repúdio através de um comportamento agressivo e 

arredio. 

 Por tudo isso, os aldeões de Serrano pensavam que ela era uma pessoa com 

distúrbios mentais, por isso, a maior parte das vezes fingiam não ouvir as ameaças que ela 

gritava para todos os habitantes da aldeia. 

 

 Apesar da opinião dos serraneses, a jovem louca era a única personagem que tinha 

o discernimento de explicar os factos mais estranhos que aconteciam na aldeia, ela tinha o 

poder de prever o futuro, de saber todos os segredos e medos dos serraneses. Só ela sabia 

interpretar os fenómenos que ocorriam na montanha e não mostrava ter medo da maldição 

que recaía sobre a aldeia e os seus habitantes. Devido à sabedoria que a louca possuía, 

podemos concluir que a protagonista da história de Serrano era uma sábia louca.  

 

 

                                                
64 SALÚSTIO, Dina, op. cit, p.56 



 38 

 Após a caracterização da protagonista, uma personagem invulgar que é o eixo em 

torno do qual gira a vida de todos os serraneses, podemos concluir que ela usava todo o seu 

poder e o saber sobrenatural para influenciar a vida de todos os aldeões. Perante o seu 

comportamento de extremos, em alguns momentos ela demonstrava ser detentora de toda a 

verdade e saber, noutros ela dava amostras de demência. A complexidade das suas 

experiências e das relações que ela mantém com as outras personagens, são elementos 

importantes para a construção da narrativa, daí a atenção especial que lhe é dada.  

 

3.1.3 - Relação da protagonista com o espaço (Serrano, montanha, fonte)  

 

 A protagonista da história de Serrano, a jovem louca, mantém uma relação muito 

estreita com o espaço onde está inserida, a aldeia, incluindo a montanha e a única fonte 

sem nome. 

 

 De acordo com diferentes autores, o espaço é uma das categorias fundamentais da 

narrativa. Pode ler-se no Dicionário de Metalinguagens da Didáctica, que o espaço “surge 

como um dos elementos mais importantes na constituição da narrativa ao definir um 

quadro representativo do espaço real que assegura, simultaneamente, a unidade e o 

movimento necessários ao desenvolvimento diegético”.
65

 

 

 Subscrevendo as palavras de Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, “o espaço constitui 

uma das mais importantes categorias da narrativa, não só pelas articulações funcionais que 

estabelece com as restantes categorias, mas também pelas incidências semânticas que o 

caracterizam”.
66

 

  

Estes autores afirmam ainda que entendido como domínio específico da história, 

esta categoria integra os componentes físicos que servem de cenários ao desenrolar da 

acção e à movimentação das personagens e no sentido translato o espaço pode abarcar 

tanto as atmosféricas sociais como as psicológicas. 

  

 

                                                
65 Dicionário de Metalinguagens da Didática, op. cit. p.157 
66 REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia, op .cit, p. 135 
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 Na narrativa em análise, o espaço físico desempenha um papel fundamental para o 

desenrolar das acções das diferentes personagens que constituem o universo ficcional da 

narrativa. Um dos espaços físicos que se reveste de grande importância para a narrativa é a 

aldeia de Serrano, habitada por cento e noventa e três pessoas de estranhos costumes.  

  

Serrano é uma pequena povoação, esquecida da civilização, que durante muito 

tempo não teve nome, até que um dia foi baptizada por uma jovem louca. Apesar da sua 

pequenez, este espaço é o palco onde os aldeões convivem diariamente com as superstições, 

as injustiças, os tabus, a maldição da montanha. 

  

 Para realçar a importância deste espaço na narrativa e dar-lhe uma vida muito 

intensa, a autora descreve-o de uma forma personificada, entenda-se ela atribui a Serrano 

comportamentos humanos, revelando as suas características invulgares: “Era um pedaço 

de terra forte, sim e não era qualquer acto de menos fôlego que a deitava abaixo e os seus 

pontos fracos, tinha-os como todo o mundo, ninguém por muito prevenido que estivesse se 

apercebia deles, nem do que lhe ia debaixo da pele lamacenta, ou no fundo da alma 

rochosa”.
67

 

 De acordo com o levantamento feito no quadro apresentado anteriormente, 

podemos afirmar que a relação de proximidade e de poder que a jovem louca mantém com 

o espaço de Serrano é nos conferida por vários factos que nos são contados tanto pela 

narradora como por outras personagens; foi a louca que em tempos baptizara o vale, como 

nos conta a narradora: “Quando Filipa disse à jovem louca que se contava na aldeia que 

foi ela, numa outra vida, quem tinha de facto baptizado Serrano, ela respondeu agastada 

que simplesmente tinha socorrido a parteira burra…”
68

 

 

  Outro facto que nos comprova essa relação entre a Louca e o vale é o de ela ser a 

única personagem que tinha conhecimento do destino trágico que Serrano e dos seus 

habitantes iriam ter: “…repetia que havia de chegar a hora, mal nascesse o sol, em que as 

águas iriam levar o vale com ela…”
69

 , mas devido ao seu poder, ela também sabia que 

iria permanecer mesmo depois do desaparecimento do vale, por isso, ela se mantém na 

aldeia depois de todo mundo ter saído de lá. 

                                                
67

 SALÚSTIO, Dina, op. cit. p. 15 
68 Idem, p.145-146 
69 Ibidem, p.145 
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 Como se renascesse das cinzas depois que Serrano já não existisse, a protagonista é 

retratada da seguinte forma por Filipa, sua única amiga que nos dá conhecimento do facto: 

 “Apenas a Louca de Serrano não acompanhou as pessoas na sua debandada, 

deixando-se estar num buraco atrás de um pequeno monte, na linha fronteira da aldeia. 

Ao escutar as palavras do detective, Filipa lembrou-se que a amiga costumava dizer que o 

seu tempo era mais velho que o tempo de Serrano, e que mesmo depois que essa não 

contasse mais nos inventários do mundo, ela ainda estaria por perto, à espera do tempo 

que lhe faltava viver.”
70

 

 

 A moça louca mantém também com a montanha uma relação de poder que lhe 

advém da marginalização a que foi sujeita pelos aldeões. São vários os factos que nos 

confirmam isso. É a montanha que livra a jovem louca da perseguição física dos habitantes 

da região: “Um dia, a jovem louca sentindo-se perseguida por uns garotos que a 

apedrejavam e não tendo como se defender parou no meio do largo e, olhando para a 

montanha, gritou que Serrano não tinha sangue. Mal completou a frase a terra tremeu tão 

forte que por pouco a aldeia não perdia as raízes.”
71

  

 

  Devido a essa relação que a louca mantinha com a montanha os serraneses sentiam 

medo daquilo que ela dizia, apesar de fingirem não prestar atenção àquilo que ouviam. A 

louca que tinha consciência do seu poder, amedrontava-os ainda mais dizendo-lhes “…que 

a montanha preparava-se para engolir a aldeia porque não suportava mais a sua 

burrice.”
72

  

 

Segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant , o simbolismo da montanha é múltiplo: 

está ligado ao da altura visto que ela é alta, próxima do céu. Participa do simbolismo da 

transcendência e está também ligado ao da manifestação pois é o centro de hierofanias 

atmosféricas e de várias teofanias isto é, do aparecimento divindade. Estes autores afirmam 

ainda que a montanha é “…o encontro do céu e da terra, morada dos deuses e termo da 

ascensão humana.”
73

 

 

                                                
70 SALÚSTIO, Dina, op. cit. P.192 
71

 Idem, p.15 
72 Ibidem, p.56 
73 CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. ; Dicionário dos Símbolos, op. cit,  p. 456 
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Os serraneses enterravam os seus mortos no ponto mais alto da montanha: 

“Conforme mandava a tradição foi conduzida ao alto da montanha para dali continuar o 

trânsito do seu destino, em cerimónia que levou três dias completos, porque as noites eram 

difíceis e as gentes aproveitaram esse período para descansar da subida íngreme e do 

esforço de carregar o caixão, a cada dia mais pesado.”
74

 

 

A partir da leitura deste excerto da obra, podemos verificar que os serraneses, 

procuravam o lugar mais alto da montanha para enterrar os seus mortos porque 

acreditavam que os deuses que lá existiam iriam ajudar os defuntos a continuarem o seu 

trânsito desta para a outra dimensão. 

 

Os aldeões por vezes tentavam seduzir os deuses que existiam na montanha e que 

determinavam o destino deles e da aldeia para que eles abrandassem a sua fúria e 

permitissem que o vale e os seus habitantes tivessem um futuro sem a ameaça da maldição:  

 

Para isso, nos cortejos fúnebres, os serraneses tinham comportamentos 

considerados impuros pela Louca de Serrano: “A jovem louca dizia em voz baixa ou em 

altos berros, facto nunca negado ou confirmado por ninguém, que nos enterros dos 

suicidas o desbragamento das procissões acompanhantes era muito maior do que nos 

funerais e nas festas decretadas por mortes naturais, porque com poucas excepções, tudo 

era matéria para satisfação de secretas promessas, feitas na tentativa de reconciliação do 

vale com a montanha.”
75

 

 

De acordo com a Louca de Serrano, outra forma que os serraneses encontravam 

para abrandar a montanha era através da procriação, isto é, que os seus descendentes eram 

a garantia que a montanha tinha que a maldição que ela guardava seria mais tarde 

cumprida por eles. 

 

Para além do respeito que eles sentiam pela montanha, porque era a morada dos 

deuses, os serraneses sentiam por ela um grande temor porque não sabiam interpretar os 

fenómenos que lá ocorriam, como refere a seguinte passagem: 

                                                
74 SALÚSTIO, Dina, op. cit. p. 22 
75 SALÚSTIO, Dina, op. cit. P.100 
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  “Os aldeões fingiam não dar ouvidos à jovem desnorteada, mas mal se afastava, 

corriam a acender todas as fogueiras, ou sacrificavam uma cabra ou um galo, e em tempo 

de mais desespero, um ou gato que atiravam pelas crateras ameaçadoras, procurando 

acalmar os espíritos e sossegar aquele corpo disforme, de apetites inimagináveis.”
76

 

 

Por causa da maldição de Serrano que a montanha guardava, os serraneses viviam o 

seu dia a dia de forma rotineira e sem nenhuma expectativa de melhorar a sua vida, não se 

preocupando com o que acontecia fora de Serrano: “Na aldeia cada dia era um dia 

absolutamente novo, vivido no próprio tempo, sem muitas interrogações e sem quase 

nenhumas respostas. Talvez por isso o ar imbecilizado dos indivíduos que por medo, não 

se encostavam à sua histórica para crescer, sem cumplicidades, cicatrizes e memórias, 

possivelmente sem a sua história verdadeira. A seu favor, apenas o facto de se saber que 

eles estavam presos a uma terrível maldição, origem do pavor que se apossava deles 

quando, por descuido se deixavam embalar por algum pensamento menos previsível.”
77

  

 

Ao mesmo tempo que os aldeões sentiam medo do poder que a jovem louca possuía, 

eles rejeitavam-na mantendo-a afastada das suas vidas. A relação de poder e até de 

domínio que a jovem louca mantém tanto com a aldeia como com a montanha, é devido ao 

seu poder imanente em relação a tudo e a todos que dissesse respeito a Serrano. 

  

 No que diz respeito à fonte, a protagonista mantém com a mesma uma relação 

igualmente muito estreita. Só junto da fonte a jovem louca se sentia mais segura. Era este 

espaço que lhe servia de refúgio nos momentos em que ela se encontrava mais agitada e 

era ao mesmo tempo o local onde se encontrava com Filipa sua amiga e protegida para 

brincarem juntas ou para contar as histórias da aldeia e dos seus habitantes. 

 

 Ao longo da narrativa constatamos que este espaço exerce grande influência nas 

pessoas que lá vivem a ponto de elas se tornarem passivas, amedrontadas, e sem 

expectativa no futuro. A seguinte passagem dá-nos conta desse facto: “Muito devia ter 

custado ao velho aquela conversa porque Serrano tinha a capacidade de reduzir as 

pessoas a meros objectos destinados a cumprir o destino, às vezes somente a praga que 

                                                
76 Idem, p.56 
77  SALÚSTIO, Dina, op .cit, p. 87 
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orientava a aldeia, pelo que ali não se cultivava o hábito de partilhar o interior de cada 

um, pelo menos no que respeitasse à vida.”
78

   

 

  Ao longo da narrativa, podemos ver que os serraneses só se sentiam protegidos 

dentro do seu próprio espaço e tudo que viesse de fora da aldeia constituía uma ameaça 

para eles “De facto, quase tudo era ameaça para os pobres aldeões e qualquer ideia de 

perigo que pudesse vir de fora tomava a dimensão de tragédia…”
79

  

 

 Os serraneses também sentiam amor pela sua aldeia, por isso mostravam 

hostilidade pelas pessoas estranhas que ali apareciam. Os homens manifestavam orgulho 

em se manterem afastados das cidades, enquanto as serranesas procuravam a ajuda dos 

seus farmacêuticos para resolverem os seus problemas de infertilidade. Elas eram as únicas 

a mostrar simpatia pelos forasteiros porque tinham alguma esperança de poder mudar as 

suas vidas, conhecer lugares distantes onde pudessem ser felizes longe da maldição que 

pairava sobre Serrano.   

  

 Para comprovar o amor que sentiam por Serrano e o fascínio que o mesmo exercia 

sobre eles, os serraneses mostraram-se desorientados quando souberam que iria iniciar-se a 

construção da barragem e por isso teriam de abandonar a aldeia. Alguns aldeões não 

quiseram abandonar o vale e foram arrastados pelas águas: “Os muros da barragem 

rebentaram, com um estrondo imenso que se ouviu na aldeia próxima, as águas invadiram 

o vale, e os velhos e as velhas mais velhas, e outras gentes não assim tão velhas, os que 

não tinham podido ou querido abandonar Serrano foram arrastados pela corrente.”
80

  

  

 Após o arrebentamento da barragem, cumpriu-se o destino de Serrano acabando 

assim a sua maldição. As personagens, Jerónimo e Maninha, que abandonaram a aldeia 

refizeram as suas vidas nas cidades: “O casal deu-se bem na cidade e Maninha depressa 

perdeu o medo dos transportes, aprendeu a vestir-se e a falar, primeiro a vestir-se, e muito 

mais tarde a falar como as outras vizinhas, muitas delas nascidas em lugares distantes;”
81

  

  

                                                
78 Idem p.128 
79

 Ibidem p.96 
80 SALÚSTIO, Dina, op .cit, pp. 191-192 
81 Idem p.138 
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 Para além de Serrano, a fonte também é um outro espaço que exerce influência no 

comportamento e no modo de vida dos serraneses e contribuem para a construção da 

narrativa. 

 

 A única fonte sem nome que existia em Serrano desempenhava um papel 

importante na vida de todas as personagens da aldeia, principalmente para a jovem louca e 

para Filipa. A maldição de Serrano que recaía sobre a montanha e sobre os serraneses, 

também se estendia sobre a única fonte sem nome que existia na aldeia, a mesma que 

abastecia de água aos serraneses. 

 

 Confirmando o peso simbólico deste espaço, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

afirmam que “nas culturas tradicionais, a fonte simboliza a origem da vida, e, de uma 

forma mais geral, toda a origem, a do génio, da força, da graça, de toda a felicidade.”
82

 

  

Estes autores afirmam ainda que a fonte é o símbolo da maternidade., da 

regeneração e da purificação. De acordo com o levantamento feito no quadro antes 

apresentado, a fonte era o espaço onde tanto a Louca de Serrano como Filipa se sentiam 

mais seguras, mais tranquilas e protegidas principalmente nos momentos de maior aflição.  

  Além disso, a fonte era o espaço onde as duas se encontravam, longe dos olhares 

dos serraneses, para brincarem e conversarem sobre a aldeia e os seus habitantes. 

 

 Embora os serraneses o ignorassem, a água da fonte tinha algumas propriedades: 

era ela a responsável pelos dentes brancos e fortes que possuíam e era ela que causava 

dificuldades aos serraneses para engravidarem as suas mulheres. Esta propriedade só foi 

descoberta algum tempo depois da maldição de Serrano se ter cumprido por uma equipa de 

médicos que faziam um estudo sobre a fraca fertilidade dos homens nativos de Serrano: 

“Meses depois os peritos em águas enviaram ao gabinete de advocacia um relatório 

confidencial informando que a água da fonte de Serrano situada ao sul da mina roxa, 

provocava fraqueza na natureza dos homens, não na perícia em executar o exercício da 

procriação, mas na eficácia última do tal exercício.”
83
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  Após a leitura deste excerto, constatamos que embora a fonte simbolize a origem 

da vida, para os serraneses, ela causa um efeito contrário na medida em que provoca 

infertilidade nos homens de Serrano ou fazia com que eles tivessem descendentes que não 

lhes herdava nenhum traço hereditário. Esta contradição explica-se pelo facto de a mesma 

também ter sido amaldiçoada juntamente com a velha que atribuíra nome à aldeia, com a 

montanha e com os aldeões. 

 

Muito tempo depois do estudo ter sido apresentado, mesmo os estrangeiros 

deixaram de beber a água da fonte com medo que ela também pudesse lhes causar 

infertilidade. Depois disso, um dia, a fonte secou bem como os fumos que ela soltava. 

 Os serraneses eram tão fortemente influenciados, dominados pelo espaço que os 

rodeava, que eles não tinham capacidade de pensar, de partilhar os seus anseios e medos e 

nem de mudar o rumo  das suas vidas. Eles deixavam que a natureza conduzisse o destino 

deles.  

 

 Os habitantes de Serrano só se libertaram da influência que o espaço exercia sobre 

eles, quando tiveram que abandonar Serrano. Só nessa altura eles sentiram-se capazes de 

pensar: “Mas longe de Serrano, da montanha e da fonte, as ideias começavam a ganhar 

um espaço nas suas vidas, e as palavras surgiam com mais facilidade dando forma a 

teorias rudimentares.”
84

  

 

Por que a narrativa reproduz o enquadramento da vivência humana num 

determinado horizonte temporal, não poderemos deixar de, indirecta e superficialmente, 

referir o tempo como uma categoria da narrativa que funciona em estreita articulação com 

o espaço, embora considerando que o seu tratamento possa e deva ser objecto de um outro 

trabalho.  

  

 De acordo com Carlos Reis e Ana C. Lopes, “o relevo do tempo como categoria 

decorre antes de mais da condição primordialmente temporal de toda a narrativa.”
85
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 O tempo narrativo é uma categoria com dupla direccionalidade: o tempo da história 

ou da diegese e o tempo do discurso. Mas nas práticas narrativas, esta categoria é o 

resultado da articulação destas duas dimensões. 

 No tempo da história, podemos também distinguir duas sub-componentes do tempo 

narrativo: o tempo objectivo em que os eventos são apresentados de acordo com uma 

sucessão cronológica e o tempo subjectivo que reflecte a vivência interior das personagens. 

 O tempo do discurso é aquele que faz a representação narrativa do tempo da 

história, isto é, representa os acontecimentos não pela ordem temporal que ocorreram, mas 

pela ordem da narração dos factos. 

 De acordo com Aguiar e Silva, “As relações entre o tempo da diegese e o tempo do 

discurso, ou mais rigorosamente, entre a ordem temporal da sucessão dos eventos na 

diegese e a ordem por que o discurso narrativo os produz e transmite, assume uma 

importância capital na organização do romance.”
86

   

  

 Assim, Louca de Serrano, a única personagem que não vivia influenciada pelo 

espaço, sabia a origem de tudo inclusive da sua maldição e apenas aguardava que um dia 

Serrano, a montanha e a fonte deixassem de existir e ela pudesse continuar a sua vida. Por 

tudo o que já foi dito sobre o espaço de Serrano, da montanha e da fonte, os mesmos 

determinaram sobremaneira a vida dos serraneses influenciando o seu modo de ser e de 

estar ao longo das suas vidas na aldeia. 

  

 Como pretendemos demonstrar, as categorias personagem e espaço desempenham 

um papel fundamental na construção da narrativa, contribuindo para a dinâmica interna da 

obra A Louca de Serrano.  
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Capítulo IV 

4.1 - Conclusões 

 

Depois de um longo tempo dedicado a este trabalho e de ter enfrentado algumas 

dificuldades durante a sua execução, vamos neste capítulo apresentar as seguintes 

conclusões decorrentes da abordagem do tema do mesmo: 

O romance A Louca de Serrano de Dina Salústio, é um romance que apresenta 

alguns elementos (os temas abordados, o espaço restrito onde decorre a história narrada), 

que nos permitem classificá-lo como uma obra regional. Embora, ao longo da narrativa em 

análise existam elementos que nos permitem classificar a referida obra como sendo 

universal. 

Recuperamos o conceito de narrativa, um termo polissémico que apresenta diversas 

acepções e está interligado com outros conceitos afins como narração e discurso definidos 

em Narratologia como autónomos embora correlatos e que entram na constituição de uma 

narrativa: enquanto o discurso juntamente com a história, constitui um dos planos de 

análise para a descrição da narrativa, é através da narração que os dois planos se articulam.     

 

. Por que a narrativa é um fenómeno eminentemente dinâmico, vários são os 

elementos utilizados pela narradora de A Louca de Serrano para assegurar o dinamismo da 

narrativa em análise: 

- A autora recorre ao uso algumas estratégias narrativas (a fragmentação da 

narrativa, o uso de anacronias, a colocação do narrador em posição neutra) como forma de 

garantir esse dinamismo da narrativa.  

 

- O destaque que a narradora dá ao papel da personagem, uma das categorias 

fundamentais da narrativa, contribui para a dinâmica narrativa da obra em estudo. A 

vivência das personagens de Serrano marcada por uma teia complexa de relações que se 

estabelecem entre a jovem louca e os outros intervenientes da história; o protagonismo da 

Louca de Serrano que devido à sua loucura e ou à sua sabedoria exerce grande influência 

no comportamento, nas acções e nas atitudes dos habitantes da aldeia; a submissão das 

serranas em relação às leis machistas que vigoravam na aldeia; o percurso de vida de 

mulheres como Filipa, Gremiana e a jovem louca que lutam, acreditando sempre em si 

mesmas.      
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- O espaço onde decorre a história de Serrano também mereceu destaque ao longo 

da narrativa. Esse destaque, que evidencia a importância que os espaços de Serrano, da 

montanha e da fonte têm no modo de vida dos serraneses, contribui para a dinâmica 

narrativa. É neste macro-espaço que decorrem as acções mais estranhas, mais bizarras e 

mais emocionantes. Esse dinamismo da narrativa pode ser encontrado na relação de poder 

mútuo que a jovem louca mantém com a montanha e com a fonte, bem como nas relações 

de medo, de amor que as outras personagens mantêm com esses mesmos espaços. É a 

partir  dessa teia de relações, que o comportamento, as crenças, as acções e os sonhos dos 

habitantes do vale são influenciados ou mesmo determinados pelo próprio espaço que os 

rodeia e essa influência mantém-se mesmo depois dessas personagens já não se 

encontrarem na aldeia de Serrano.     

 

 - A protagonista da história de Serrano, é uma jovem enigmática, misteriosa, que 

tem comportamentos e atitudes estranhos e é repudiada pelos serraneses vivendo afastada 

da comunidade, por isso é conhecida por todos como a Louca de Serrano. Contudo, ela 

conhece todos os segredos, os medos, os sonhos escondidos das serranas, a origem da sua 

própria maldição e a da aldeia, só ela consegue interpretar os fenómenos que ocorrem na 

montanha. Por causa desses saberes e do poder que ela demonstrava possuir, toda a história 

de Serrano gira à sua volta, isto é, a maior parte das acções das personagens de Serrano são 

de alguma forma determinada com aquilo que a jovem louca diz ou faz. 

 

Assim, o trabalho que agora termina procurou analisar o modo como é construída a 

narrativa do romance A Louca de Serrano, da escritora cabo-verdiana Dina Salústio. 

 

A pergunta de partida levou-nos ao tratamento das categorias narrativas que 

impõem à obra uma dinâmica e desenvolvimento muito próprios, destacando-se o percurso 

da protagonista que soube defender o seu papel, numa teia complexa de relações quer com 

as restantes personagens, quer com o espaço em si, em particular a montanha e a fonte.  
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4.2 - Considerações finais 

 

    Após a realização deste trabalho em que procuramos descobrir como é construída 

a narrativa na obra A Louca de Serrano, temos a consciência de que o mesmo não se 

esgotou, uma vez que não houve a ambição de tudo explorar, e acreditamos que alguns 

aspectos que foram abordados de uma forma superficial como a categoria Tempo, poderão 

ser aproveitados como temas de futuros trabalhos de investigação.    

 

   Com o presente trabalho, pretendemos deixar a nossa modesta contribuição para o 

conhecimento e divulgação da Literatura Cabo-verdiana contemporânea. 
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