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1. Introdução 

A colectânea de contos A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias, de Teolinda Gersão, 

publicada em 2007, é composta por catorze narrativas breves, entre as quais avulta a que dá o título ao 

volume e que nele ocupa um lugar central. Estamos perante um título temático, que comporta todavia 

um elemento remático (Genette, 1987), “histórias”, a remeter para um mundo onírico que uma 

designação de carácter simplesmente genológico e neutro como “contos” não contemplaria. Através da 

menção a “histórias” estabelece-se ainda uma continuidade relativamente às anteriores recolhas de 

narrativas breves da autora, Histórias de Ver e Andar, de 2002, e O Mensageiro e Outras Histórias 

com Anjos, de 2003. 

E o que são histórias? Para Teolinda Gersão, como lemos em Os Guarda-Chuvas Cintilantes, há 

uma dimensão ondulante e encantatória nas histórias, que permanecem e se desdobram noutras ou nas 

mesmas: “As histórias como ondas vêm, vão, desmancham-se, recompõem-se, recomeçam, 

continuam, continuam sempre. Esquecia-as e elas voltavam outra vez, ou eram talvez diferentes, 

parecidas. Ou era tudo talvez sempre a mesma onda batendo, infinitamente repetida e desdobrada. 

Ouvir histórias de cada vez esperando que se transformassem em outra coisa, que dessem algures 

o salto qualitativo e se transformassem – talvez em vida? Mas a vida não era uma espécie superior 

nessa cadeia.” (p.89). 

Histórias, portanto, num vaivém incessante, neste caso aquela que tem como núcleo irradiante a 

história da mulher que prendeu a chuva, de cujas circunstâncias de génese Teolinda Gersão dá conta, 

em entrevista ao JL, datada de 28 de Fevereiro de 2007: “A história foi-me contada por um amigo que 

viveu muitos anos em África, a quem a história também foi contada. Achei-a fabulosa, procurei para 

ela um enquadramento, mas não é sobre a morte, é sobre dois mundos que se entrechocam. Foi isso 

que me fascinou.” 

O presente artigo – que oferecemos neste livro em homenagem a Isabel Hub Faria, intitulado 

Nada na linguagem lhe é estranho – resulta de uma convergência interdisciplinar, entre duas leitoras 

que se deixaram encantar por A Mulher que Prendeu a Chuva, pelo entrecruzar de mundos e vozes 

desta história e pela forma como a escrita de Teolinda Gersão lhes dá vida. Na próxima secção, 

apresenta-se a leitura de Margarida Braga Neves e na secção 3 a de Ana Isabel Mata. A primeira, 

reflectirá sobre o poder das histórias; a última, sobre recursos da escrita vs. recursos prosódicos na 

leitura de um texto multi-voz. 

2. O poder das histórias 

Ocupemo-nos, pois, antes de mais, do enquadramento, da moldura, em que o relato da empregada 

do hotel surge, surpreendendo o hóspede racional e apressado e provocando o entrechocar de mundos 



a que a escritora alude. “A mulher que prendeu a chuva” é relatado em primeira pessoa pelo narrador-

protagonista, um homem de negócios que se desloca regularmente a Lisboa em viagens em trabalho. A 

reforçar a verosimilhança da narração autodiegética, logo desde o início é realçado o seu 

conhecimento da língua, visto que “uma boa parte da [sua] infância e adolescência foi passada no 

Brasil” (p.77). Além da língua, há também uma certa familiaridade com a cidade, pelo menos uma 

familiaridade de superfície, já que a um nível mais profundo a estranheza alastra insidiosamente: 

“quase tudo [...] nos faz sentir estrangeiros” (p.77). Daí que “muitas coisas insólitas já não me 

surpreendam em Lisboa, como se de algum modo me encontrassem preparado” (p.77). Mas nada o 

tinha preparado para a situação com que se depara ao chegar ao hotel. O insólito assume desta vez a 

forma de um overbooking, que o gerente do estabelecimento resolve de modo expedito, alojando o 

hóspede na luxuosa suite presidencial que ocupa o último piso do edifício e goza de uma deslumbrante 

vista sobre a cidade. Ao reflectir, com a distanciação irónica que assume, sobre as razões pelas quais 

ocupa aquele espaço imenso e sumptuoso, mais adequado a personagens VIP do que a homens de 

negócios com o tempo contado ao minuto, o protagonista não deixa de salientar o modo como uma 

falha da organização é apresentada pelo gerente como “obra do destino ou do acaso” (p.78), deixando 

entender, com subtil ironia, a desorganização própria de um país menos desenvolvido e a capacidade 

de improvisação que lhe está associada. 

Sobre este narrador autodiegético muito pouco nos é dito a não ser que vive noutra cidade 

europeia, presumivelmente mais a norte, e que o tempo da sua estada de dois dias “passou, como 

sempre a correr” (p.78), com reuniões e jantares de trabalho sucessivos que não lhe dão sequer ocasião 

de atentar no apartamento onde acaba “por passar um tempo mínimo” (p.78). E é só na manhã do 

último dia que dispõe enfim do tempo necessário a “retirar algum prazer do lugar luxuoso onde [se] 

encontrava” (p.78), aproveitando para se ocupar do corpo através de uma toilette demorada e 

sofisticada, que pressupõe abundância de água, elemento que, como veremos a seguir, vai 

desempenhar um papel crucial na narrativa encaixada. No momento em que começa a fazer a mala 

“sem nenhuma pressa” (p.79), como sublinha, o hóspede dá-se conta da presença de “duas criadas 

negras” (p.79), e aqui não poderemos deixar de notar como o substantivo “criadas”, caído em desuso, 

permite evidenciar o fosso social e cultural que o separa das empregadas, que, sem se darem conta da 

sua presença no quarto de dormir, limpam a sala contígua. Depois de pensar em pedir-lhes que se 

retirem, opta por não o fazer e, invisível para elas, ocupadas na sua tarefa, começa a fazer a mala. 

Apercebe-se então de que uma delas fala com a outra e não se pode impedir de escutar a conversa, 

desatento a princípio, mas deixando-se pouco a pouco prender pelo que vai ouvindo. 

É no preciso instante em que, através do encaixe, uma narrativa hipodiegética ou de segundo grau 

se integra na do primeiro, que dois universos distintos vão cruzar-se e com eles dois tempos, dois 

espaços, duas culturas cada vez mais distantes: a Europa e África, ou o Norte e o Sul, a escassez e a 

abundância, o mundo sofisticado do hóspede e o mundo ancestral das empregadas. Com efeito, a 



Europa cosmopolita, desenvolta e regida por uma ordem inapelavelmente capitalista em que “tempo é 

dinheiro”, e por isso cada minuto é milimetricamente organizado de forma a não haver desperdícios, e 

a África matricial e profunda, mergulhada ainda numa temporalidade primeva e contínua, vão tocar-se 

durante os breves minutos em que o relato da empregada africana é surpreendido pelo estrangeiro. 

Cabe sublinhar que nenhum deles pertence àquele espaço, e que o protagonista apenas ali se encontra 

por uma circunstância inteiramente fortuita, e porque, ao fim de dois dias repletos dispõe finalmente – 

e esse é o seu luxo – de alguns momentos para si antes da partida para o aeroporto. Decide então 

aproveitar para desfrutar do prazer que o luxo do espaço, que não do lugar, lhe proporciona. Com 

efeito, enquanto instalação destinada à rotação acelerada de pessoas, o hotel enfileira na ordem dos 

“não-lugares” característicos da sobremodernidade, elencados pelo antropólogo Marc Augé – 

viadutos, aeroportos, centros comerciais. Trata-se na verdade de um espaço de trânsito, onde por 

definição ninguém vive, mas aonde duas trajectórias paralelas e que por isso mesmo não deveriam 

cruzar-se, por alguns minutos se intersectam – e o universo primordial e profundo das empregadas 

africanas abre uma clareira no tempo rectilíneo e controlado do homem de negócios. Uma vez mais, 

será novamente por uma deficiência na organização do serviço do hotel que as empregadas começam a 

limpeza dos aposentos antes de estes terem sido desocupados pelo cliente. 

Importa referir que a própria concepção dos hotéis de luxo não proporciona o cruzamento de 

hóspedes e de empregados, circulando estes em elevadores próprios e corredores de serviço, paralelos 

mas invisíveis aos primeiros, e deslocando-se como sombras silenciosas com os passos abafados por 

carpetes espessas e macias, de  forma a tornar mais eficiente e discreta a sua presença, indispensável 

todavia ao bem-estar e à comodidade dos clientes. É esta presença quase invisível, e por norma 

inaudível num estabelecimento de categoria, que toma corpo e forma na suite imensa e se desenha nas 

volutas da voz envolvente da empregada que se dirige à colega, desconhecendo que está também a ser 

escutada pelo hóspede. De facto, depois de apenas as ter entrevisto pela porta entreaberta, aquilo que 

chega com nitidez ao protagonista são as vozes das mulheres, “duas vozes diferentes, que se 

manifestavam de forma desigual” (p.80), uma delas falando e a outra lançando interrogações e 

emitindo sons. Na narrativa de segundo grau coexistem assim uma narradora e uma narratária, ou 

destinatária intratextual, cujas vozes o narrador-protagonista distingue perfeitamente e que o 

convertem, contra a sua vontade, num verdadeiro escutador, estatuto pouco compatível com o que de 

homem de negócios frio e cerebral nele existe. 

É notável a maestria com que Teolinda Gersão procede à concatenação das duas sequências 

narrativas, utilizando para isso um dispositivo muito eficaz de alternância, segundo o qual os gestos 

maquinais e rápidos do hóspede se exprimem através de verbos no pretérito perfeito, em frases breves 

e incisivas que exprimem a acção momentânea, definida no tempo e pontuada pelos gestos rápidos, 

precisos e medidos do estrangeiro: “meti na mala um blazer, um fato e roupa interior e comecei a 

dobrar uma camisa”, “dobrei a segunda camisa e meti ambas na mala. Fechei-a, e desfiz o código”, 



“olhei entre os batentes da porta” (p.80). Em contrapartida, no relato da empregada, que chega 

distintamente ao hóspede e é tipograficamente marcado pelo uso do itálico, predominam os verbos no 

pretérito imperfeito, que encerram uma ideia de continuidade, servindo simultaneamente para situar de 

modo vago no tempo distendido e impreciso da narrativa de segundo grau: “Não chovia há muito 

tempo e tudo tinha começado a morrer.[...] As pessoas tropeçavam em pássaros mortos”, “Tudo tinha 

secado, a terra abria fendas [...]. “Alguém era culpado pela seca. E depois começaram as vozes, na 

aldeia, de que a culpada era aquela mulher. “ (pp. 80-81). “Outros diziam que não. Ninguém sabia ao 

certo. Mas a seca não acabava, e tudo continuava a morrer.”). Embora seja também composto por 

frases curtas, em consonância com a sua toada oralizante, o discurso da empregada, graças ao uso do 

pretérito imperfeito, assume uma feição durativa e encantatória, reforçada pelas repetições: “A chuva 

[...]. Foi por causa da chuva” (p.80), “Animais morriam. Pessoas morriam. Crianças 

morriam.”(p.80). Cumpre ainda realçar a expressividade retirada da personificação da terra, “Gretada 

da falta de água. A terra tinha feridas na pele” (p.80), a revelar a proximidade com o elemento 

matricial numa cultura ancestral e agrária. Por outro lado, o fascínio da história é de tal forma 

envolvente que provoca uma espécie de suspensão do tempo e do espaço, transportando as duas 

mulheres de volta à África natal e levando-as a alhearem-se das circunstâncias em que se encontram: 

“estavam algures, noutro lugar, para onde as tinha levado a história” (p.82). Precisamente para o 

mesmo lugar para onde o hóspede, involuntariamente, será também transportado. 

Continuando sem se aperceber de que está a ser escutada por um estranho, a contadora da história 

prossegue, enquanto descreve os acontecimentos que vão conduzir à resolução do impasse – a 

intervenção do feiticeiro que, depois de cumprido o ritual antigo, dá conta aos Mais Velhos da razão 

da seca prolongada: “Aquela mulher prendeu a chuva” e mais adiante, de novo: “ Essa mulher [...] Ela 

prendeu a chuva (p.81). Para o pensamento mágico da comunidade, consubstanciado nas palavras do 

xamã, não há dúvidas sobre o nexo causal entre a presença da mulher que tinha esgotado as lágrimas, 

tanto as suas como as da terra, e a seca infindável. 

O interesse do hóspede mantém-se intacto enquanto a empregada gorda prossegue o relato, de 

forma pausada, mimetizando o ritmo dos gestos e da fala do feiticeiro. A decisão de encontrar um 

bode expiatório e de o sacrificar, restabelecendo desse modo a ordem perturbada, é inexorável e está 

em conformidade com as vozes da população. Contudo, e algo paradoxalmente, a comunidade não 

deixa de manifestar compaixão pela mulher “que vivia sozinha, afastada da aldeia” (p.81) e que tinha 

sido abandonada pelo marido e depois tinha perdido um filho: “e ela tinha chorado tanto que o seu 

corpo tinha secado, os seus olhos tinham secado, toda ela se tinha tornado um tronco seco, dobrado 

para o chão. Tinha-se tornado bravia como um animal, nunca se ouvia falar, só gemia, e gritava às 

vezes de noite” (p.81). Assiste-se aqui à descrição de uma sequência de eventos assente na utilização 

reiterada, a criar de novo um ritmo repetitivo e encantatório como o de uma melopeia, do pretérito 

mais-que-perfeito composto (“tinha chorado”, “tinha secado”, “tinham secado”, “se tinha tornado um 



tronco seco”, “tinha-se tornado bravia”), que permite dar conta das alterações no corpo da mulher e 

na sua personalidade ao longo do processo de metamorfose. Metamorfose essa que vai no sentido de 

uma reificação, de um devir coisa, despojo ressequido e estéril, esvaziado de qualquer vestígio de 

água, o princípio vital e fecundante. Um “tronco seco” é o que resta da árvore, axis mundi que a 

mulher anónima teria sido no apogeu da sua feminilidade irremediavelmente perdida. O processo de 

reificação é ainda acompanhado pela perda da faculdade mais característica do ser humano, a da 

linguagem verbal. No caso da mulher que prendeu a chuva, subsistem apenas formas de expressão de 

dor anteriores à própria linguagem – gritos e gemidos – porque ela “se tinha tornado bravia como um 

animal”. Na verdade, a privação do convívio com outros seres humano – e não é claro no texto até que 

ponto essa é uma decisão tomada por vontade própria, ou corresponde antes a uma sanção imposta 

pela comunidade – tinha dado lugar a um retrocesso através do qual ela regredira a uma condição pré-

verbal e primitiva. 

Pronunciado o veredicto do feiticeiro, a situação de impasse mantém-se e o tempo como que se 

suspende: “ninguém queria matá-la. E também o feiticeiro disse que não era por sua vontade. [...] E o 

tempo também parou, e não passava” (p.81). Face a este tempo coagulado, a narrativa suspende-se de 

novo, em virtude do mimetismo da contadora da história que, com a sua “voz forte e bem timbrada” e 

fazendo “gestos com as mãos e o corpo [...] como se encarnasse as personagens” (p.82), se revela uma 

exímia utilizadora de recursos retóricos que mantêm intacto o interesse da audiência. A interlocutora 

aguarda, expectante e em silêncio, e é então que a narradora acrescenta que um jovem se ofereceu 

“como se fosse igual matar a mulher, ou ser morto” (p.81). Segue-se o relato de uma sequência de 

acções praticadas pelo jovem, apoiada numa série de verbos no pretérito perfeito, deles ressaltando a 

passividade da mulher abandonada: “foi ter com ela à cabana e passou a noite com ela. Dormiu com 

ela e fez amor com ela. Passou-lhe as mãos no sexo, nos seios, nos cabelos, acariciou-a com ternura e 

depois apertou-a com os braços, como se fosse outra vez fazer amor com ela, apertou mais e mais, em 

torno do pescoço até sufocá-la. E depois veio cá fora da cabana, com a mulher morta nos braços e 

deitou-a na terra e todos caminharam em silêncio em volta” (p.82). A contiguidade entre o amor e a 

morte, entre a pequena e a grande morte, é evidente no amplexo de que resulta a asfixia da mulher 

definhada e bravia. Importa todavia sublinhar que o sacrifício não se consuma antes de a mulher ser de 

novo reintegrada na sua condição humana, isto é, amada pelo jovem verdugo, no ritual propiciatório 

que antecede a reposição da ordem cósmica. Fertilizada pelo sémen do jovem, o seu corpo é devolvido 

à Terra-Mãe que, enfim apaziguada, pode devolver as lágrimas que se dispersam sob a forma de 

chuva: “ E então começou a chover, disse a mulher. Então começou a chover. “ (p.82) 

Terminada a história, as duas mulheres retomam a limpeza dos aposentos, de regresso a uma 

civilização erigida sobre a abundância de recursos como a água, usados como se fossem inesgotáveis. 

Também o hóspede, atraído contra a sua vontade para um território desconhecido e sem referentes, 

cujo fascínio, a contragosto, não deixara de o seduzir, procura reassumir o pleno controlo de todos os 



aspectos da sua vida. A começar pelo tempo – o tempo linear, implacável e veloz do hemisfério norte, 

por oposição ao tempo distendido e lento do hemisfério sul: “olhei o relógio, porque de repente não 

fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Apenas alguns minutos, verifiquei. Sete minutos 

exactamente. Não me iriam fazer a menor falta, reflecti. Tinha ainda muito tempo. Mas senti-me, 

subitamente, desconfortável” (p.82). O desconforto do estrangeiro provém da consciência, adiante 

explicitada através de um oxímoro, da dimensão profundamente irracional do relato e da sua atitude ao 

deixar-se cativar por aquela história vinda de um mundo misterioso e primordial: “algo, em toda 

aquela história, me deixara ligeiramente irritado, naquela conversa de mulheres que, por alguma razão 

irracional, eu tinha ficado, estupidamente, a ouvir – eu, que nunca escuto conversas, muito menos 

conversas de mulheres. “ (p.83). Verificamos, uma vez mais, uma certa sobranceria do masculino que, 

associada a uma perspectiva eurocêntrica, leva o hóspede a recriminar-se por uma atitude estranha aos 

seus padrões de homem de negócios, movido pelo pragmatismo e impelido por uma racionalidade a 

toda a prova, que, durante sete minutos – e a exactidão e o rigor no domínio do tempo são essenciais 

para o tipo de cultura que ele representa – claudicara, enquanto fora deslocado para um verdadeiro 

lugar antropológico, um território onde se configura a identidade e a pertença colectiva das 

empregadas – o lugar de uma tradição antiquíssima ancorada na África rural e no tempo alargado que 

lhe é próprio. 

É já no avião de regresso – de novo, num “não-lugar” como o hotel, um espaço de passagem onde 

não é possível configurar uma identidade ou definir uma pertença – que os factos lhe “surgiram de 

outro modo” (p.83). Diversos, porque o elemento distância começa a produzir os seus efeitos sobre o 

viajante solitário, que aproveita aquele período livre dos constrangimentos da relação com o lugar que 

deixou e também da relação com aquele para onde se dirige para reorganizar a sequência de 

acontecimentos. Rememora-os segundo um princípio de inteligibilidade que lhe permite produzir uma 

narrativa coerente do processo de perda e de subsequente reencontro: “ E de repente, quando entreabri 

uma das portas, na sala ao lado estava um pedaço de África, intacto, como um pedaço de floresta 

virgem. Durante sete minutos, exactamente durante sete minutos, fiquei perdido dentro da floresta” 

(p.83). O absurdo de tais palavras para os seus companheiros de viagem, fá-lo sorrir interiormente, 

pois bem sabe que facilmente o levariam a ser marginalizado, tomado por bêbado ou louco. 

Tranquilizado, porém, conclui: “não havia nada de errado comigo. Lisboa é que não era, 

provavelmente, um lugar normal.” (p.84). 

Encerra-se assim um círculo, e a história da mulher que prendeu a chuva é catalogada como a 

mais insólita das “coisas insólitas” referidas pelo narrador, no princípio do conto, como próprias de 

um lugar como Lisboa, com as suas idiossincrasias que não o surpreendem demasiado, pois de algum 

modo o encontram preparado para elas. Note-se porém que uma certa dose de incerteza se insinua no 

advérbio “provavelmente”, deixando entrever que não há um modo único de entender o significado 

profundo da sua incursão de ida e volta pela floresta virgem: graças ao poder da história surpreendida 



por acaso no último piso de um hotel de luxo, com vista sobre Lisboa e a sua vegetação exótica de 

cidade antiga de cruzamentos e de mestiçagem. 

 

3. Desafios da leitura de um texto multi-voz: recursos da escrita vs. recursos prosódicos 

Como acontece tipicamente na oralidade, nomeadamente em contextos de conversa informal, no 

texto de Teolinda Gersão cruzam-se diferentes relatos e vozes de tonalidade diversa: primeiro, a voz 

de quem conta (o narrador-protagonista do relato moldura); depois – quando durante sete minutos este 

passa de locutor a ouvinte casual – a voz de quem diz (a criada negra que diz a história da mulher que 

prendeu a chuva), e as dos que no relato desta têm direito a tomar a palavra (o feiticeiro e um jovem). 

Estes relatos adjacentes são assinalados por uma variação no estilo tipográfico (presença vs. ausência 

de itálico), recurso que, embora não esteja disponível no oral ou na sua representação manuscrita, 

torna imediatamente visíveis para quem lê as principais instâncias de discurso relatado presentes no 

texto. Para assistir em directo à cena das duas criadas e ouvir por inteiro o quasi monólogo produzido 

por uma delas, tal como o narrador-protagonista o diz ter ouvido, durante sete minutos, basta ao leitor 

recortar e concatenar com o olhar os enunciados a itálico1. Curiosamente (ou talvez não), pouco menos 

de sete minutos é o tempo máximo que um leitor fluente e expressivo demorará a ler esta parte do 

texto em voz alta – uma leitura silenciosa demorará muitíssimo menos tempo, como facilmente o leitor 

pode comprovar. 

O itálico surge, assim, como forma de individualização na escrita de um relato oral autêntico (cf. 

secção 1), como mecanismo fundamental de desambiguação tipográfica entre a voz dessa narrativa e a 

voz da narrativa na qual intercorre – bem como entre as duas perspectivas, entre os dois mundos em 

que elas se ancoram – e principal recurso estilístico ao dispor do “leitor falante” ou do “leitor mudo” 

para reconstituir esta “polifonia vocal” (expressões que pedimos emprestadas a Óscar Lopes, 1990). 

Chegando a esta constatação, a pergunta que se impõe ao leitor é: Como? Como pode um leitor 

recortar com a voz os enunciados a itálico e tornar inteligível a manifestação das duas vozes 

narrativas? 

Sabe-se que existe correlação entre recursos gráficos típicos da escrita (como o itálico, as aspas, 

os sinais de pontuação) e traços de variação prosódica próprios do discurso oral (Halliday, 1985; 

Klewitz e Couper-Kuhlen, 1999, e.o.) Por outro lado, (i) características globais da variação 

entoacional, como os níveis de altura da voz (ou níveis de F0) e a amplitude da sua variação, são 

relevantes para a estruturação do discurso (cf. Mata, 1999, para o relato oral espontâneo em Português 

Europeu); (ii) muito embora a organização temporal (incluindo as pausas) e a variação da intensidade 

e da qualidade da voz também concorram para a caracterização do discurso relatado em contextos de 

conversa informal, a variação da amplitude e do nível de F0 é reconhecida como um dos mais 

                                                 
1 A identificação das fronteiras deste relato não é, de todo, perturbada pela utilização convencional do itálico, adoptada no 
relato moldura do narrador-protagonista, para assinalar palavras e expressões estrangeiras (“overbooking, standard, check 
in”). 



importantes mecanismos para a identificação do discurso relatado e a marcação da polifonia (veja-se, 

por ex., Klewitz e Couper-Kuhlen, 1999; Jansen, Gregory e Brenier, 2001, para o Inglês; Günthner, 

1998, para o Alemão; Bertrand e Espesser, 2002, para o Francês; Bolden, 2004, para o Russo; Oliveira 

e Cunha, 2004, para o Português do Brasil). 

Interessa, pois, observar se a principal função do itálico na leitura de A mulher que prendeu a 

chuva encontra, de algum modo, resposta na prosódia da leitura, em particular, na codificação de 

propriedades globais de F0: variação de valores máximos de F0 e de amplitude (máximo-mínimo) 

entre constituintes entoacionais consecutivos. Para este efeito, procedeu-se à gravação de uma leitura 

fluente, realizada por uma aluna da pós-graduação em Estudos de Teatro da FLUL. As observações 

sobre estratégias de demarcação de discurso relatado, que a seguir apresentamos, baseiam-se na 

inspecção auditiva e acústica desta gravação. 

 

(1)  

§1 “Foi então que percebi que falavam. Uma delas, sobretudo, era a que falava, a outra limitava-se a lançar 

interrogações, ou a emitir sons, de quando em quando. Eram duas vozes diferentes, que se manifestavam de 

forma desigual. 

§2 A chuva, ouvi dizer uma delas. Foi por causa da chuva. 

§3 Meti na mala um blazer, um fato e roupa interior e comecei a dobrar uma camisa. A voz da mulher chegava 

distintamente até mim.” (pp. 79-80) 
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Como (1) ilustra, a sequência inicial do relato da criada negra demarca-se prosodicamente dos 

enunciados do narrador-protagonista nos parágrafos adjacentes (§1 e §3) por uma diminuição do nível 

e da amplitude da variação de F02. Esta variação global de F0 começa em “A chuva” e termina após 

“Foi por causa da chuva”, coincidindo com a variação do estilo tipográfico. 

Outros recursos gráficos típicos da escrita auxiliam a marcação das fronteiras dos enunciados a 

atribuir a cada locutor, contribuindo, ainda, para tornar explícita a independência sintáctica dos 

segmentos de discurso relatado: a mudança de parágrafo (vejam-se os parágrafos (§) 1, 2 e 3, no 

exemplo (1))3 e, no interior do parágrafo, os sinais de pontuação4, sobretudo a vírgula e o ponto – 

enquanto sinais que procuram captar os meios prosódicos usados para colocar entre “parêntesis” as 

aposições do narrador ao discurso relatado, como na frase intercalada no §2 do exemplo (1)5, que, para 

além de ser antecedida e seguida de uma pausa, é caracterizada por um nível ainda mais baixo que o 

do discurso relatado e uma compressão da variação de F0. 

A relação entre variação do estilo tipográfico e variação do nível de F0 não se verifica apenas no 

início do discurso relatado directo. Embora na leitura dos parágrafos seguintes nem sempre sejam 

produzidos contrastes uniformes, quando a acção (humana) começa (“Então começaram vozes, nas 

pessoas da aldeia” [...]. Alguém era culpado pela seca. E depois começaram as vozes, na aldeia, de 

que a culpada era aquela mulher. [...] (p.80)) e o itálico se torna o estilo tipográfico dominante, os 

comentários do narrador-protagonista passam a demarcar-se por um abaixamento do nível de F0 ([...] 

“prosseguiu a que falava, num tom mais alto. Ou que agora me parecia mais alto [...].” (p.80); “A 

mulher que contava interrompeu-se um instante [...]” (p.81)), num contraste claro com a voz da criada 

negra. Tal como assinalado pelo narrador quando a sequência de eventos da narrativa encaixada 

começa a desenvolver-se, a voz da criada negra inscreve-se num nível de F0 mais alto, embora não 

marcadamente elevado. (Figura não apresentada.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Embora isso nem sempre seja visível nas figuras apresentadas, os segmentos de discurso relatado da criada negra 
demarcam-se sempre dos enunciados do narrador-protagonista por pausa, à esquerda e à direita. 
3 Neste artigo concentramo-nos na variação dos níveis de F0 para assinalar instâncias de discurso relatado. Por falta de 
espaço, omitimos explicações sobre outras funções da variação global e local de F0 que são visíveis nas figuras – 
nomeadamente, a segmentação em constituintes entoacionais de níveis e extensões diferentes ao longo dos parágrafos –, bem 
como sobre a distribuição das pausas e a variação da velocidade de elocução intra e inter parágrafos. 
4 Raramente os dois pontos são usados – no relato da criada negra este sinal de pontuação é usado apenas para introduzir as 
palavras-chave ditas pelo feiticeiro, como no exemplo: “[...] Foi isso que ele disse e todos ouviram: Aquela mulher prendeu a 

chuva.” (p.81) – em que a voz do feiticeiro é marcada por uma subida relativa do nível de F0. 
5 O travessão, sinal convencionalmente usado para este efeito em outras narrativas, nunca é usado no texto. Podemos supor 
que isso talvez seja mais um reflexo da presença de dois relatos adjacentes (não de um diálogo, com interrupção das tomadas 
de palavra da personagem pelo narrador). 



(2)  

§1 “[...] E depois veio cá fora da cabana, com a mulher morta nos braços e deitou-a na terra e todos 

caminharam em silêncio em volta. 

§2 Calou-se um instante e limpou a testa com o braço. E então começou a chover, disse a mulher. Então começou 

a chover. 

§3 As duas olharam-se, em silêncio. Depois sacudiram a cabeça, suspiraram como se estivessem muito fatigadas, 

e recomeçaram a limpar. 

§4 Olhei o relógio, porque de repente não fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Apenas alguns minutos, 

verifiquei. Sete minutos, exactamente. [...]” (p.82) 
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Veja-se em (2), a sequência final do relato da criada negra (“E então começou a chover, [...]. 

Então começou a chover.”) que se demarca prosodicamente dos comentários apresentados pelo 

narrador-protagonista, nos períodos imediatamente adjacentes, por se inscrever num nível mais alto, 

com maior amplitude dos movimentos de altura da voz. Há uma visível descida dos valores máximos 

de F0 e da amplitude da variação de F0 no início do §2, em “calou-se um instante e limpou a testa com 

o braço”. O mesmo se pode ver no início do §3, em “as duas olharam-se, em silêncio”, depois do qual 

os valores máximos de F0 se tornam mais elevados e a variação global de F0 mais ampla – veja-se o 

final do §3 e sobretudo o §4, que coincidem com o fechar da cena das criadas negras e o retomar do 

relato moldura pelo narrador-protagonista. Assim, ao contrário do início do relato da criada negra, que 



é marcado com valores máximos de F0 mais baixos, o final deste relato apresenta valores máximos de 

F0 mais altos, comparativamente ao contexto imediatamente adjacente. 

Embora a descida do nível de F0 já tenha sido observada no discurso relatado (Klewitz e Couper-

Kuhlen, 1999; Wennerstrom, 2001), é a subida do nível e da amplitude de F0 o correlato prosódico 

mais frequentemente associado à marcação do discurso relatado directo e da polifonia, na literatura da 

área. Por vezes, é estabelecida uma analogia entre a forma de variação entoacional observada – subida 

do nível de F0 no início e descida no fim do segmento de discurso relatado – e as aspas que podemos 

grafar em direcções opostas para assinalar o início e o fim de discurso citado – as primeiras em 

direcção ascendente e as segundas em direcção descendente6. Ora isso é exactamente o oposto do que 

se observou acima para a variação do nível de F0. 

Podemos colocar a hipótese de que, na leitura em análise, a descida dos valores máximos de F0, 

desempenhe uma função de desambiguação entre a voz da narrativa que ocupa o primeiro plano e a 

voz da narrativa na qual intercorre: no início da narrativa encaixada da mulher que prendeu a chuva, a 

voz da criada negra é marcada por um abaixamento do nível de F0; quando a sequência de eventos 

desta narrativa se torna proeminente, é a voz do narrador protagonista que passa para segundo plano, 

demarcando-se por um abaixamento do nível de F0, o que deixa de se verificar depois do fecho da 

narrativa encaixada. Por outras palavras, para além de assinalar a manifestação das vozes narrativas 

recortadas por estilos tipográficos diferentes, a descida/compressão vs. subida/descompressão dos 

contornos entoacionais no espaço tonal parece relacionar-se com a proeminência narrativa e fornecer 

pistas sobre a interpretação da estrutura narrativa por leitores sofisticados. Obviamente, a 

generalização destas observações depende do alargamento significativo do corpus analisado, bem 

como do desenvolvimento de uma análise sobre funções da prosódia na organização de unidades 

estruturais típicas de uma história, o que, tanto quanto sabemos, está por fazer em Português Europeu7. 

Esse será, pois, um desafio para trabalhos interdisciplinares futuros. 

Não poderíamos concluir sem referir os verbos introdutores de relato, que, embora com 

ocorrência reduzida, contribuem ainda para identificar quem disse e o que o narrador percebeu ter sido 

dito (cf. §1 do exemplo (1); §2 do exemplo (2)). Para além disso, os verbos introdutores seleccionados 

e os comentários do narrador que, por vezes, ocorrem a seguir aos enunciados relatados captam alguns 

dos traços característicos de uma actividade de produção oral, nomeadamente: (i) alguns dos papéis 

(locutor, destinatário, ouvinte casual) e comportamentos de feedback dos sujeitos envolvidos nessa 

actividade; (ii) alguns traços da variação de duração, altura e intensidade, e qualidade da voz. 

Vejamos: imediatamente antes do início do relato encaixado é anunciado ao leitor que uma porta 

                                                 
6 As aspas, habitualmente usadas na escrita para marcar segmentos de discurso citado, nunca surgem no relato da criada 
negra. Têm esta função em apenas duas ocorrências de discurso relatado indirecto (acompanhadas de informação 
metalinguística sobre o modo como as palavras citadas entre aspas terão sido ditas), ambas na parte final do relato do 
narrador-protagonista: (i) “[...] passei de rompante diante das mulheres, que me olharam com surpresa e emitiram um «ah» 
espavorido, [...].” (p.83); (ii) “Atirei-lhes com brusquidão um «bom-dia» [...].” (p.83) 
7 Para o Inglês, veja-se, por ex., Wennerstrom, 2001. 



entreaberta deixa perceber que duas criadas negras “falavam”, uma, em particular, “falava” (p 79) – a 

outra, enquanto destinatária, “limitava-se a lançar interrogações, ou a emitir sons, de quando em 

quando” (pp. 79-80), i.e., não partilhando com a locutora um conhecimento semelhante, sobretudo 

escutava e emitia backchannels. Enquadra-se assim o discurso relatado directo que vai começar e 

assinala-se ao leitor uma locutora. Tal como também acontece em algumas línguas africanas (cf. 

Güldemann, no prelo), a fala desta locutora é imediatamente apresentada, o que constitui mais um 

recurso de expressividade na história da mulher que prendeu a chuva – os (poucos) verbos introdutores 

de relato são tendencialmente precedidos de segmentos de discurso relatado directo e surgem como 

um “parêntesis” do narrador às palavras da locutora. Entre o momento inicial e o momento final deste 

relato, verbos introdutores de relato como dizer, repetir, prosseguir (que se podem considerar não 

marcados do ponto de vista da expressão prosódica do envolvimento emocional da locutora ou da sua 

avaliação pelo narrador) e comentários acerca das pausas realizadas pela locutora – “A mulher que 

contava interrompeu-se um instante, com se também ela esperasse. A outra não fez perguntas, ficou 

em silêncio [...].” (p. 81); “A mulher que falava susteve-se de novo. Estavam algures, noutro lugar, 

para onde as tinha levado a história. [...]” (p. 82); “Calou-se um instante e limpou a testa com o 

braço.” (p. 82) – apontam fundamentalmente para padrões de organização temporal característicos da 

fala e do seu modo de processamento. Assim, embora se possa considerar que esta história tem um 

tempo vago (cf. Secção 2), para além da sua duração total ser explicitada (sete minutos, como vimos 

acima), a organização temporal é claramente apontada ao leitor. Implicitamente, também a velocidade 

de elocução o é, se reconhecermos ao itálico o papel de redução da velocidade de leitura de um texto 

(cf. Schriver, 1997; Brisolara, 2008). 

Indícios de outros traços de variação prosódica que caracterizam a fala surgem adicionalmente 

num ou noutro momento do discurso relatado, como a variação da altura e da intensidade da voz, num 

comentário do narrador às palavras da locutora – “[...] prosseguiu a que falava, num tom mais alto. Ou 

que agora me parecia mais alto, porque eu me voltara na sua direcção” (p. 80) – e a variação da 

qualidade da voz, num comentário da própria locutora às palavras de uma personagem – “[...] Eu vou, 

disse. Como se fosse igual matar a mulher, ou ser morto.” (p.81), muito embora só imediatamente 

antes do desfecho do relato encaixado seja explicitado ao leitor que aquela locutora era expressiva: 

“tinha uma voz forte, bem timbrada, e fazia gestos com as mãos e o corpo”; “por vezes mudava a 

expressão do rosto e o tom de voz, como se encarnasse as personagens” (p. 82). 

Em resumo, a fala e a prosódia manifestam-se na escrita de Teolinda Gersão de vários modos, 

criando um texto multi-voz que, entrecruzando vozes e recortando sequências de proeminência 

narrativa variada, capta traços característicos do oral e codifica traços prosódicos de discurso relatado, 

o que por sua vez desafia quem lê o texto em voz alta a adoptar as estratégias de “leitura prosódica” 

correspondentes. Isto permite-nos colocar a hipótese de uma monitorização da prosódia pela autora, 

durante a própria escrita, em função do que Chafe (1988) designa a escuta de uma “inner voice [of 



prosody]”. Refira-se a propósito que esta “voz interior” na leitura silenciosa de um texto, 

nomeadamente na leitura silenciosa de discurso relatado directo não será apenas uma intuição geral 

dos autores e leitores sofisticados. Por meio de técnicas de fMRI e eye tracking, Yao, Belin e 

Scheepers (2011) comprovaram que entre a leitura silenciosa de discurso directo e a de discurso 

indirecto de conteúdo equivalente se dá uma “activação cerebral diferenciada” em áreas do córtex 

auditivo associadas ao processamento da voz, o que, segundo os autores, aponta para uma maior 

probabilidade de “simulação perceptiva” da voz do locutor no discurso relatado directo e, por 

conseguinte, para um contraste quanto à expressividade da representação entre discurso relatado 

directo e discurso relatado indirecto. 
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