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1. ConsideracOes Iniciais
Retoma-se, neste artigo, um exercicio de analise narrative do
conto Desenredo l , de Guimaraas Rosa, realizado com a finalidade didatica de ilustrar, em sale
de aula, passes, possibilidades e in.
teresse do exame da organizacao narrative de textos da "grande literatura".2
A analise obedece aos principios da teoria semiotics do discurso, tal coma vem sendo desenvolvida pelo Grupo de InvestigacOes
Samio-Lingfilsticas, sob a direcao de A.J. Greimas.
Da teoria, serao retomados aqui apenas dois principios
gerale: o de percurso gerativo do sentido, necessario para situar
o nivel de analise da narrative, e a definlcao mesma da narratividade.4
Ao assumir a tarefa de construir o ou os sentidos de um texto, qualquer que seja ele, a semicitica entende que se deva examina-lo do ponto de vista de sue organizacao interne, ou melhor, das
regras e dos procedimentos que o estruturaram, mas tambern na perspective de sua insercao no contexto dito externo. A analise interna é concebida sob a forma de um percurso gerativo do sentido em
que se reconhecem tras etapas, cada qual com sua gramatica,e passivel, portanto, de analise independente. Sao elas o nivel lOgicoconceptual em que, sob a forma de estruturas minimas, se organizam
as oposiciies semanticas fundamentals a partir das quais se engendra o discurso, o nivel da organizaoio narrative e o nivel propriamente discursivo, em que se estudam as projecOes da instancia da
assim
enunciacao no discurso, as opcOes 'tematicas e figurativas,
como outros procedimentos empregados pelo enunciador na relag5o ccm
o enunciatario.
Ja a analise externa de um texto faz-se pelo exame dos textos
que compOem seu contexto e que determinam sua posicao scicio-histO-
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rica.
Serg estudado, neste artigo, somente o nivel narrativo
do
conto Desenredo, o que corresponder g g construgg o de uma fatia apenas do sentido, qual seja o seu arcabougo sintatico-semAntico
narrativo.
A semicitica concebe a organizag go narrativa de um texto
de
duas formas distintas e complementares. Em primeiro lugar, definea como uma sucess go de estados e de transformagOes de estados operadas por um sujeito. Desse modo, a narrativa aparece como o simulacro da ag go do homem no mundo que ele transforma. A segunda concepgg o é a de narrativa entendida como uma segaincia de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre sujeitos. Espelha,
assim, as relagOes humanas intersubjetivas, contratuais e polemicas.
A organizaggo narrativa, considerada das duas formas acima, simula, em todo texto, tanto as relagOes de produg go do homem no mundo, quanto as relagOes de comunicag go entre os homens.
0 esquema narrativo canOnico, apresentado pela teoria
tica como um modelo de previsibilidade e n go como um molde a
que
se devem adequar todas as narrativas, leva em consideragio a dupla
definigio de narratividade. Na esteira de V. Propp s ,tres etapas ou
tres percursos narrativos, ligados por pressuposic go, compOem
esquema:

ESOUEMA NARRATIVO
Manipulagio

Acio

Sangao

Percurso do
Destinador-Manipulador

Percurso do
Sujeito

Percurso do
Destinador-julgador

A manipulagio e a sangao contemplam as relag ges intersubjetivas
entre Destinador e Destinat5rio. Na manipulagio, o Destinador prop8e um contrato ao Destinat grio, que o lave
agao. Deve-se conceber o Destinador como inst gncia decisOria ou "fonte dos valores" a
partir dos quais o Destinat grio 6 persuadido a crer e a agir e como
doador de competencia ao Destinatirio-sujeito, qualificando-o com
essa cloaca°, para o exercicio da ac go pretendida a decidida
pelo
Destinador. Na sangao, o Destinador examina a agio do sujeito

a
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e seus resultados e os interpreta, verificando se o Sujelto cumpriu os compromissos assumidos no percurso da manipulagao. 0

su-

jeito sera, assim, reconhecido conic "bom" ou "mau" sujeito, verdadeiro ou falso, segundo os valores do Destinador, e recompensado ou punido.
Os' percursos cognitivos de manipulagao e de sangao dizem respeito, portanto, as relagOes contratuais entre sujeitos e delimitam o terceiro percurso do esquema,
suda agio pragmatica do
jeito. No percurso da agio, o sujeito sofre ou realize dois pro-

c

gramas, o da competancia em que, por doagio do Destinador,

se

torna capacitado para a agaO, e o da performance, em que executa
a agao propriamente dita de transformar estados ou situagOes.
No decorrer do trabalho, serao fornecidos outros elementos
te6ricos necessarios a analise do conto.

2. Secidgmcias Textuais
A divis go do texto em segilancias faz parte das tidnicas
de
analise e pode, na pratica, facilitar o exame, sobretudo de textos longos. Os criterios utilizados na segmentagao sao vfirios
e
pertencentes a diferentes niveis de descrigao textual. Mais fregdentemente, sao empregados procedimentos do nivel discursivo como a disjungao temporal, especial ou de personagem (actorial, para a semi6tica), muito embora recursos especificamente textuais
possam tambem ser utilizados na diVisao: elementos da expressgo,
como a variagao de rimas ou de ritmo, a organizagao textual
em
parg grafos, os marcadores de coesao do texto e outros. Sem davide, ma's de um fator pode ser considerado para que se recorte
texto em segeincias.

um

Em Desenredo, escolheu-se a disjungao temporal como critario
de segmentagio. Obtiveram-se seis seqtancias:
14 seqflancia: da linha 1 i 216
24 seqflincia: da linha 22 A 36
34 seqUancia: da linha 37 a 45
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44 secidancia: da linha 46 a 61
54 segdancia: da linha 62 a 89
60 seqfiencia: da linha 90 a 101
A passagem de uma segfiencia a outra est g marcada principalmanta pela mudanqa de tempo: "ate que - deu-se o desmastreio".(da
24
10 a 24 seqtencia): Enquanto, ora, as coisas amaduravam" (da
(da
a 34 segdencia); "Da vez, JO Joaquim foi quem a deparou..."
34 a 44 segdancia): "No decorrer e comenos, J6 Joaquim entrou..."
se(da 44 a 54 seqUencia); "Pais, produz efeito." (da 54 a 0
gancia). A transigio e reforqada for frases conceptuais,
uma
esp g cie de maximas do enunciatgrio, em que faz, em geral,referancia explicita ao tempo, enquanto apaga, com o recurso do presente
do indicativo, as marcas do tempo verbal. S a
- o as seguintes as mg
-ximas
de transigio entre segfigncias:
Da 14 a 2#: . 0 trggioo mac, vem a conta-gotas."
Da 24 a 34: "0 tempo I engenhoso".
Da 34 a 44: "Sempre vem imprevisivel o abominoso? ou:
os
tempos se seguem e parafraseiam-se".
Da 44 a 54: "A bonanga nada tem a ver com a tempestade."
Da 5 .4 a 6#: ("Sumiram-se os pontos das reticancias, o tempo
secou o assunto")7

3.

Pr/Beira

Seggencia: Aquisiggo

Secrets

A an g lise adotou o ponto de vista do sujeito manifestado pelo ator JO Joaquim s e nao os dos demais sujeitos, marido
ou
amante, seus oponentes, por ser essa a perspectiva escolhida pelo
texto. Importa, poram, lembrar que, no nivel narrativo, he sempre
dois sujeitos, pelo menos, 1 procura de um mesmo objeto-valor.Decorrem dal o desdobramento da narrativa e seu cariter polamico.
Cabe a organizag go textual ressaltar a ado de um sujeito e ocultar a do outro. Assim, em 0 Peg:tie-no Polegar, tem-se a narrativa
do Pequeno Polegar e a do Ogro que desejam, ambos, a bota-de-sete-leguas, em Jogozinho e o p&-de-felj go, a de Jogozinho e a do
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Gigante, que querem a galinha-dos-ovos-de-ouro. 0 carter polemico da narrativa deve-se ao fato de os valores investidos nos objetos circularem em um universo fechado, correspondendo a
sigio de um objeto-valor por um sujeito,
objeto-valor para outro sujeito.

a privag5o

desse

aquimesmo

Determinada a perspective da anilise, passa-!-4e ao exame
da
primeira seqeg ncia de Dexenredo. Caracteriza-se al, bem no
iniclo, um estado do sujeito JO Joaquim: "JO Joaquim, cliente, era
quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja Tinha o
para
nEo ser cg lebre" (linhas 2 e 3). 0 use de termos como "respeitado" ou "bom" para definir o sujeito JO Joaquim faz pressupor que
haja um outro sujeito que o respeita e o julga bom. Ou seja,
JO
Joaquim est5 sendo julgado e reconhecido como um sujeito cumpridor de seus compromissos. 0 Destinador-julgador manifesta-se como
a sociedade, o grupo social a que JO Joaquim pertence e que
se
pode denominar "a aldeia".
A narrativa comega, portanto, com o percurso da sang5o. Ora,
a sangio, como percurso em que se julga o sujeito e os resultados
de sua ag5o, pressupOe o percurso da agio do sujeito que, por sua
vez, implica o da mardpulagio. Dessa forma, a partir da
sangio
positive, g possivel afirmar que o Destinador "aldeia" manipulou
o sujeito JO Joaquim para que ele agisse segundo os ditames
do
grupo social e que ele assim o fez, merecendo o respeito e o reconhecimento da sociedade. Completa-se o esquema narrativo:
Manipulagio

AO°

Sangio

0 Destinador-manipulador "aldeia" manipule o DestinatAriosujeito JO Joaquim.

0 sujeito JO Joaquim age segundo
as regras socials
da aldeia.

0 Destinatirio-julgador "aldeia" sanciona
positivamente o Destinat5rio-sw5eito JO
Joaquim.

0 reconhecimento do sujeito finalize o esquema acima, como
contrapartida do contrato inicial, mas tambgm, em Desenredo, g o
de
ponto de partida de um novo esquema narrativo. Desse ponto
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vista, g preciso dizer que JO Joaquim, quieto, respeitado, bon e
ng o cg lebre, se apresenta como um sujeito satisfeito com os valores que possui e que nio aspira a outros. Ele nada quer e
nada
deve ter a n go se coloca, portanto, nem mesmo potencialmente, como sujeito operador de transformagOes narratives diferentes das
agOes sociaiS regulamentadas e rotineiras9.
86 o surgimento de um novo Destinador-manipulador pode mudar
a existancia e a competencia de J6 Joaquin. Esse Destinador e
a
mulher.
"Com elas quem pode, por gm? Foi Ado dormir, e Eva nascer.
Chamado Liviria, Rivilia ou Irlivia, a que, nests observagio,
a
J6 Joaquim apareceu" (linhas 4, 5 e 6).
Manipulado pela mulher, J6 Joaquim passa a desej g-la
como
objeto-valor e a querer tudo fazer para to-la. Transforma-se sua
existencia modal: J6 Joaquim torna-se um sujeito apaixonado (tamnem no sentido semi gtico de querer estar em relagio com um valor
de objeto).
"Era infinitamente maio e J6 Joaquim pegou o amor" (linhas 8
e 9).
As paixiies devem ser entendidas come efeitos de sentido resultantes do arranjo sintagmg tico de modalidades do ser ou ter querer-ser, dever-ser, poder-ser a saber-ser. 0 amor, nesse perspective, pode ser definido tanto como uma paix go simples, resultante do desejo ou querer-ser, quanto como uma paix go complexa,
decorrente de um percurso passional que nasce de uma espera, tense, passa pela satisfaggo da expectativa e pela confianca em quern
a satisfez, para terminar no anseio de fazer ben a esse sujeito.
0 texto de Guimarges Rosa parece conter as duas definigOes
de
amor: na prirneira seqflencia g a paixgo simples de querer-ter, na
quinta seq8encia, a paix go complexa que culmina no querer
fazer
ben.
0 sujeito apaixonado torna-se, ainda, sujeito virtual,
isto
0, que quer fazer alguma coisa para obter o valor desejado. Alte-
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ra-se sua competincia. A competincia deve tamb6m ser considerada como uma organizag go de modalidades que modificam o fazer.

Na

dois tipos de modalidades do fazer: as que instauram o sujeito,
que o fazem sujeito virtual, como o querer-fazer e o dever-fazer,
e as que atualizam o sujeito, que o fazem sujeito atual,
competente, pronto para a ag go, como o saber-fazer e o poder-fazer. 0
Destinador-manipulador "mulher", transforma a competencia do Destinatgrio-sujeito J6 Joaquim: J6 Joaquim que queria nao-fazer ou,
menos, que n go queria fazer, passa querer-fazer, para conseguir
0 objeto-valor desejado A manipulag go pode ser tipologicamente
ao
considerada como tentacao," pois o manipulador apresenta
manipulado objetos de valor positivo a que ele•aspira, para cona
venc6-lo a agir, ou melhor, a querer estabelecer relag go com
mulher.
"Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pio"

(linha

7)."
As demais modalidades necess grias ao fazer de J6 Joaquim, o
JO
saber e o poder, est go pressupostas pela realizagio da ag go.
Joaquim, sujeito competente, que conhece a "forma local" dos amores clandestinos, executa a perfOrmance e transforma sua relaggo
com a mulher.

s

dv
JO Joaquim disjung go

mulher

n

ov

conjunc5o

A transformag go operada por J6 Joaquim 6 uma aquleicio
isto 6, j6 Joaquim g o sujeito transformador e
bgm o sujeito do estado transformado.

apropriapio,

por
tam-

Toda apropriag go corresponde a uma espoliag go, segundo
desdobramento polgmico da narrativa. Se um Sujeito se apropria do
objeto-valor, um outro sujeito 6 dele espoliado. No conto Posenredo, por6m, a apropriaggo efetuada por JO Joaquim n go equivale
a espoliag g o do marido de Liviria, que continua a manter relaggo
de conjunggo com a mulher.
Esse caso particular de organizac go narrativa torna-se
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pos-

sivel graces ao recurso utilizado de situar o desdobramento pol g
-micodanrtvemisdrcgaoifents:pode
J6 Joaquim ocorre no nivel de segredo, ou seja, nao parece,
mas
6, 12 enquanto a conjungao com o marido se da no nivel da verdade, isto g , parece e 5, ou como quer acreditar J6 Joaquim, no da
mentira, em que parece, mas nao g . A correspondencia usual
das
narratives entre apropriacao e espoliagao substitui-se, neste con-'
to, pelo desenho abaixo, em que o objeto-valor ester dividido entre Bois sujeitos, J6 Joaquim e o marido, instalados em diferentes niveis de veridicgao.

S1

Ov

marido

mulher

verdade
parecer + ser

S

2
JO Joaquim
segredo
nao parecer + ser

As transformagOes sofridas por J6 Joaquim na sua existancia
passional e na sua competancia, assim como sua agao de apropriagao da mulher, ocorrem apenas no nivel do segredo. Para a aldeia
e sua "vigil g ncia", J6 Joaquim continua quieto, bom e respeitado,
pois mantOm, ao menos na aparAncia, o contrato social assumido.
"Mas muito tendo tudo de ser secreto claro, coberto de sete
capes" (linhas 11 e 12).
"Nero se via quando e como se viam. J6 Joaquim, alem disso,
existindo s6 retraido, minuciosamente" (linhas 18 e 19).

A aquisigao secreta de valores faz de J6 Joaquim um sujeito
apenas parcialmente realizado, pois o objeto-valor se encontra repartido com o marido. E um sujeito "incompleto" (linha 20).
A
passagem do segredo 5 verdade, necess gria para sua total realizecao, parece depender nao da ag go do sujeito, mas de um "milagre".
E preciso lembrar que J6 Joaquim aceita essa situagao de "incompletude" decorrente da posse secreta do objeto-valor desejado,
porque assume os valores do grupo social da aldeia e quer continuer a ser por ele reconhecido e sancionado positivamente.

Na primeira seqOancia, o sujeito JO Joaquim a, portant°, duplamente manipulado: pela aldeia que, por intimidagao, the imp8e
o dever-fazer e pela mulher que, por tentagao, o leva a quererfazer. Assim manipulado, JO Joaquim procura conciliar os dois programas narrativos opostos, por meio da fOrmula socialmente aceita de manutengio das aparancias.

nanipulagio

acio

Sangio

Dor-manipulador: aldeia
Dario-sujeito: J6 Joa-

0 sujeito JO Joaquim
age segundo os valores da aldeia.

Dor-julgador: aldeia
Dario-sujeito: J8

quim

Joaquim

dever-facer

sangio-positiva

Nanipulagio

Agio

Sangio

Dor-manipulador: mulher
Dario-sujeito: J6 Joaquim

0 sujeito 35 Joaquim
relaciona-se com mulher casada
Cacao
contraria aos valores da aldeia)

Dor-julgador: JO
Joaquim
Dario-sujeito: J6
Joaquim

guerer-facer

sangio parciakaente
positiva: "incompleto".

4. Segunda Segdencia: Privagio Secreta

A organizagao narrativa da primeira seq115ncia pode ser resuJ8
mida em dois t5picos: a da transformagao da competancia de
aqio
de
apropriagao
secreta
do
objeto-valor.
0
Joaquim e o de sua
recursos a niveis diferentes de veridicgio para resolver a pole mica da narrativa ocorre com freqfiancia nos textos de Gulmaraes
dos
Rosa. Confirma-se, com esse procedimento que, ao contr ./trio
contos populares que enfatizam as transformagOes pragmaticas, os
textos de Guimaraes Rosa se situam privilegiadamente na dimensao
cognitiva do saber e do crer.
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Desenredo g exemplar nesse aspecto, pois est& todo assentado nas relag ges de saber e de crer e nos fazeres persuasivos
e
interpretativos do sujeito: "0 inebriante engano" (linha 21); "no
absurdo desistia de crer" (linhas 27 e 28), "Imaginara-a jamais a
ter o pi em tees estribos" (linhas 30 e 31), "Soube-o logo
JO
Joaquim" (linha 40), "Nela acreditou, num abrir e nao fechar
de
ouvidos" (linha 43 e 44), "Crivel?" (linha 65), "Incrivel?"
(linha 68), "Mais certa?" (linha 85), "Todos ja acreditavam. JO Joa(liquim primeiro que todos" (linha 93), "Soube-se nua e pura"

nha 96) e muitos outros exemplos.
Na segunda segt6ncia, o sujeito J6 Joaquim renuncia ao objeto-valor mulher com que mantinha relagio de conjungio secrete. A
renuncia de Jg Joaquim, ou melhor, sua agao de transformar a posse em privagao, deve-se complicagao narrative. Se J6 Joaquim,
mesmo se sentindo "incompleto", sujeita-se a aquisigao
secreta
em que divide a mulher com o marido, nao g capaz, por gm, de aceitar reparti-la tambgm no nivel do segredo.
parecer

ser
I

1

Sl
marido

I

a

Ov
mulher

S2
JO Joaquim
S3
outro amante

0 aparecimento de um terceiro sujeito faz de J6 Joaquim nao
apenas um sujeito "incomplete, mas um "pseudo-sujeito"
(linhas
32 e 33). JO Joaquim assume os valores de aldeia e, tal qual
um
marido traido, renuncia a mulher desejada.
Da messe forma que a aquisigio, na primeira seqffencia,
a
privagao, na segunda, ocorre no nivel do segredo. Para a aldeia,
JO Joaquim nunca deixou de ser quieto, bom a respeitado, pois nao
houve mudanga na apar gncia da manifestag go. A primeira e a segunda seqfigncias constituem a macro-seqfigncia das
transformagges
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(aquisicao por apropriacio e privacio por renfincia) secretas.
A rentincia secreta toma a forma de afastamento da
mulher
no espago cognitivo: "Reteve-se de v g -la" (linha 32), "Ela - longe - sempre ou ao maxim° mais formosa" (linha 34).
Para completar o exame da segunda seqOancia, observe-se que
muito embora o sujeito J6 Joaquim esteja, como no inicio do conto, separado do objeto-valor mulher, as dues situacSes sao diferentes, do ponto de vista narrativo. No comego do texto, a
mulher nao era um valor para J6 Joaquim, no final da segunda
seqtigncia ela o 6. Nesmo tendo a ela renunciado, J6 Joaquim continua a desejar a mulher: "Ela - longe - sempre ou ao mfiximo mais
formosa, jfi sarada e sa. Ele exercitava-se a agOentar-se,
nas
defeituosas m pg:3es" (linhas 34, 35 e 36). J6 Joaquim nao renunciou a mulher por deixar de quere-la, mas devido a pressao
do
dever social. Tamb gm na segunda seqOancia, J6 Joaquim cumpre
os
papg is de sujeito persuadido, a quern sempre fazem crer, e de
sujeito manipulado, a quern levam a fazer.

5. Terceira secidencia: Acjoisigio Verdadeira
Na terceira segdencia, o sujeito J6 Joaquim g , uma vez mais,
manipulado por tentagao pelo Destinador mulher, que faz que
ele
creia e que o leva a acao de casar-se corn ela. J6 Joaquim adquire
de novo, por apropriagao, o objeto-valor pelo qual anseia.
Dessa
vez, trata-se, por gm, de aquisigao verdadeira, ou seja, que parece e é. 0 objeto-valor nao mais se reparte entre sujeitos situados em diferentes ntveis de veridicgao. 0 sujeito, de posse
do
valor, realize-se plenamente.
0 desaparecimento do oponente, o marido, deve-se ao
"milagre" esperado ou a "Providgncia". Hi uma volts a primeira seqfigncia, em que o obstficulo a realizagao complete do sujeito J6 Joaquim era o sujeito marido corn quern, por razOes do contrato corn a
aldeia, se via obrigado a partilhar a mulher. Apaga-se, por conseguinte, a segunda seqfigncia, em que a renfincia a mulher nao o-
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corre por causa do marido, mas devido ao surgimento de um
terceiro sujeito, que JO Joaquim, imbuldo dos valores da sociedade
local, nao pode aceitar. A manipulagao da mulher, na terceira secadincia, parece levar a essa espacie de esquecimento da segunda
seqUencia e, conseadentemente, do terceiro sujeito. Com a morte
do marido, resta apenas JO Joaquim que tem, entao, a possibilidade de se realizar pela aquisigao completa do objeto-valor.
A aldeia conserva seu papal de Destinador, ao sancionar positivamente a agao de JO Joaquim, inesperada e "escandalosa", mas,
mesmo assim, conforms as regras sociais. Casaram-se e o casamento
tudo redime.

6. Quarta Decitancia: Rrivagao Verdadeira
A terceira segdancia termina com a realizagao do sujeito JO
Joaquim, de posse, tambam aparente, do objeto-valor desejado. Na
quarta segdancia, nova transformagao verdadeira, ou melhor, que
JO Joaquim ao saparece a 0, priva-o, outra vez, da mulher. 13
ba-la infiel, incorpora os deveres do grupo social e a ela renuncia. Repete-se o esquema da primeira segtencia, mudando-se
apenas os papa's:

si

(1

ov

n

mulher

JO Joaquim
verdade

S2
amante

segredo

soNa condigao de amante, JO Joaquim, segundo os padrOes
ciais dos amores clandestinos, foi obrigado a repartir a mulher
com o marido, enquanto marido, nao pode, porem, concordar em dividi-la com amantes. Mudam-se os papais sociais, mudam-se os compromissos. JO Joaquim a ales se mantam fiel e a aldeia assegura
55).
a sangao: "Tudo aplaudiu e reprovou o povo, repartido"
A frase a ambigua e pode-se entender que o povo aplaudiu JO Joaquim e reprovou a mulher ou que alguns aplaudiram JO Joaquim
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outros o reprovaram, por nao matar a mulher ou o amante, como fizera o primeiro marido. Qualquer que seja a leitura, importa reconhecer o julgamento da aldeia que conserva seus sujeitos atrelados aos compromissos sociais. Ha, alam disso, uma sangao clara
a J6 Joaquim, em que se repete o reconhecimento inicial: "de
novo respeitado, quiet° . (linha 59) -, com uma alteragao apenas:
de inicio "nao cg lebre" (linha 3), J5 Joaquim provoca "escandalo"
(linha 45) e sente-se "histdrico, quase criminoso,. reincidente"
(linhas 56 e 57).
Ainda em relag go a situagao inicial, observa-se outra mudanga de posigg o narrativa, pois J6 Joaquim continua a desejar o objeto-valor mulher a que renunciou.
"Triste, pois que t5o calado. Suas l ggrimas corriam
dela, como formiguinhas brancas" (linhas 57 e 58).

atris

J6 Joaquim conserva, assim, a paixao simples de amor-desejo,
a que se somam as paixOes complexas da frustrag go, causada
pela
impossibilidade de ter o objeto almejado, e da decepc5o, em relaclo ao sujeito respons gvel por suas perdas. A decepgao e a frustragao desembocam, muitas vezes, na afligao extrema a na cdlera,
enquanto em outras ocasi5es levam ao conformism° e a resignacgo,
atalhos para a retomada da confianga, como ocorreu na segunda e
terceira seqdancia.
"Ele exercitava-se a agdentar-se, nas defeituosas emocOes"
(linhas 35 e 36).
"Soube-o logo J6 Joaquim, em seu franciscanato, dolorido mas
jd medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou - ela sutil como
uma oolher de chg , grude de engodos, o firme fascinio. Nela acreditou, num abrir e nao fechar de ouvidos" (linhas 40 a 44).
0 mesmo percurso passional parece ser desenvolvido na
ta seqtancia: "Dedicou-se a endireitar-se" (linha 61).

quar-

A terceira e quarta seqdancias constituem a macro-seqdancia
das transformagOes narrativas (aquisigao por apropriag5o a privagio por rendncia) verdadeiras, isto 6, que parecem a sac).
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7. Quint& Segaincia: o Fazer-Crer da Persuasio
Na quinta segtencia, o ator J6 Joaquim que, at entio, assegurara os papeis do Destinatirio-sujeito, duplamente manipulado
pela aldeia e pela mulher, assume, pela primeira vez no conto, as
fung6es de Destinador-manipulador. Couberam sempre a J6 Joaquim
o fazer interpretativo e o crer, submetido que fora a persuasao
do grupo social a da mulher. Invertem-se, finalmente, na
quinta
segaencia, as posicares actanciais e JO Joaquim exerce um
fazer
persuasivo pare que outros sujeitos creiam.
No texto, mudou-se o segredo em verdade, na passagem das duas
primeiras seqtancias a terceira e a quarta. Como Destinador, J6
Joaquim nao tem mais, portanto, a oportunidade de reveler segredos, restando-lhe apenas a possibilidade de operar com a verdade
e de transforms-la. Percebe que a verdade e a falsidade dependem
do grupo social, que determina os valores e as regras a serem obedecides, e opae-se,enfim, a "voz do povo", ao colocar a
aldeia
como destinatgrio de sua manipulagio.
Para conseguir os resultados pretendidos, ou melhor,
para
fazer-crer, J6 Joaquim nega a verdade (parecer + crer), transformando-a em mentira (parecer + nao ser).'"
"Nunca tivera ela amantes! N go um. Nao dois. Disse-se a dizia isso J6 Joaquim. Reportava a lenda a embustes, falsas lgrias
escabrosas" (linhas 72, 73 e 74).
Se a mudanga, j g mencionada, do segredo em verdade aconteceu na linha da manifestagao aparente, na conversao da verdade em
mentira, trabalha-se com o eixo imanente do ser.
segredo

--) verdade

(nao parecer + ser)
14 e 2# seqOancias

(parecer + ser)
3# e • 40 seq4ancias

mentira
(parecer + nao ser)
54 segdencia

0 Destinador aldeia manipula a apar gncia da manifestagao,enquanto o Destinador J6 Joaquim opera na ess gncia do ser.
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tr6i

A partir da negacao da verdade em mentira, JO Joaquim
"nova verdade", em outro sistema de valores:

cons-

mentira (parecer + n go ser) = (nova) verdade (parecer + ser)
"JO Joaquim, genial, opera o passado-pl gstico e contraditg
-rioascunh.Cvoa,trnsfmdeali,csta.Mi
certa?" (linhas 83 a 85).
fazer
0 exercicio da persuasao 0 para J6 Joaquim o modo de
a aldeia e a mulher acreditarem na negag go da verdade estabelecida
o
e na asserg g o da nova verdade por ele construida. Os que antes
manipularam s go agora os destinat grios de sua persuasgo.
Para a construg5o da verdade emprega-se o recurso narrativo
de produgio de objetos. Nas seg gencias anteriores o sujeito adquiem
riu os valores desejados quando se relacionou com os objetos
que tais valores se encontravam investidos. E sempre poss gvel, entretanto, alcangar valores pela construg go de objetos, como cases
vazias em que os valores almejados sera° inseridos. Se o sujeito
aspira, por exemplo, ao valor gustativo do pudim de leite condensado, pode obte-lo tanto por apropriac go numa confeitaria ou por
doagio da vovO, quanto por produgRo, na cozinha, de um pudim. Fabrica-se o objeto pare, por meio dela, obter-se a conjungio com o
valor desejado.
Em Desenredo, JO Joaquim, na quinta seqfi gncia, constr6i o objeto cognitivo mulher ("Ela era um aroma" (linhas 70 e 71)), pare
a
nele investir os valores sonhados ("Desejava ele, JO Joaquin:,
ia
inata"
(linhas
66
e
67)).
g
nessa
sua
criagio,
felicidade - idg
uma especie de "releitura do real", que ele busca fazer-crer.

8. Sexta Seqdencia: 0 Crer da interpretacao
des
"Pois produziu efeito. Surtiu bem. Sumiram-se os pontos
reticencias, o tempo secou o assunto. Total o transato desmanchana
va-se, a anterior evidencia a seu nevoeiro. 0 real e v g lido,
g rvore, 6 a reta que vai para cima. Todos ji acreditavam. JO Joaquim primeiro que todos.
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Mesmo a mulher, ate, por fim." (linhas 89 a 94).
Na Ultima secidencia, aparecem os resultados da manipulagao:
JO Joaquim faz crer, isto e, a aldeia, ele preprio e a
mulher
interpretam como verdadeiro o resultado de seu fazer e nele acreditam. A mentira passe a verdade: "E pos-se a fibula em ata" (linha 101). Documenta-se a verdade criada pelo dizer, a ficgao torna-se realidade. A verdade ester na fibula ou na ata7
Altera-se, uma vez mais, a relagao de JO Joaquim con o valor desejado, a felicidade. Se na quarta seqUencia, ele renunciara 5 mulher, readquire-a, enfim, gragas ao procedimento narrativo de construgio de objetos. No ha mais oponentes, nio ha outros
sujeitos con quern compartilhar o objeto sonhado, j5 que nenhum deles participa de sua ficgao. Desapareceu o risco da traigio, pois
qualquer amante sera sempre uma mentira. g a realizagao plena pela posse do valor desejado e tambem eterna, por nao existir,
na
dimensio cognitiva em que JO Joaquim se colocou, a manor possibilidade de oposigao. "E foram felizes para sempre".
de
A quinta e a sexta secitencias formam a macro-segtencia
aquisigao (por produgio de objetos) no nivel de mentira ou da nova verdade. As macro-segdencias examinadas sao, portanto,
tres,
inamero magico - a do segredo, a da verdade e a da mentira-verdadeira.

9. Ulna Leitura: A Criacio do Objeto Textual
0 proplisito deste trabalho foi sempre o de construir o arcabougo narrativo que sustenta o conto Desenredo. Para isso, foram abandonados, provisoriamente, os recursos discursivos.
Fizeram-se apenas algumas referencias esporidicas, em notas de rodape, a certos procedimentos.

Para concluir, sugere-se, no entanto, em rapidas pinceladas,
uma leitura temg tica, entre outras possiveis, para a organizacao
narrativa proposta. Trata-se do tema da criagio do objeto textual
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ou texto, entendendo-se por texto qualquer objeto ou "tecido" fabricado pela linguagem verbal, visual, mlmica, etc.
A oposig go semantica fundamental, sobre a qual se constroem
os sentidos do conto Desenredo, parece ser "ficgao ou imaginagao"
vs "realidade". Com essa estrutura semantica de base e com a organizagao narrative examinada, muitas leituras s go possiveis. Podem ser rapidamente citados os percursos tem5ticos da evasio, com
maritimas
fuga do real, concretizados sobretudo pelas figures
lem(barco, vela, mastro, etc) e os de um processo judiciario,
brado em "dec5bito dorsal", "abusufrutos", "qualquer cause se irrefute", entre outros exemplos.
Este trabalho privilegia a leitura da criagao do objeto textual. 0 conto simula, metaling(Sisticamente, o fazer enunciativo
produtor de textos, ou seja, a enunciagao, mostrando-a como inst5ncia:
de construgao de "novas verdades" ou da "realidade", por
mein do dizer, tal como fez J6 Joaquim.
no
de manipulacao do enunciat8rio, que levado a crer
enunciador e a aceitar-lhe os valores.
c) de produgao de efeitos de verdade e de realidade, fabricados pelo fazer textual.
falsidade,
0 conto faz ver a relatividade da verdade e da
da realidade e da ficgao, apresentando-as como criagao do dizer.
fabricadas
Nio h5 verdades absolutes, mas verdades de um texto,
com os recursos da organizagao narrative e discursive. Anula-se a
distingao entre ficgio e realidade e nao macs se concebe a ficgao
como "c6pia do real", mas como criadora da realidade.
0 preenchimento discursive escolhido para as estruturas narratives estudadas aparece, sobretudo, na reiteragao semantica de
tragos da escrita como "rascunho", "apOstrofe", "poeta", "pontos
das reticancias" e o prOprio titulo "Desenredo".
Para concluir com o titulo, pode-se entend g -lo, a partir
an5lise efetuada, como:
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da

um deverbal de desenredar que, segundo o Novo Dicionerio
Aurelio, significa tanto "descobrir, esclarecer a trama
de um misterio", portanto, descobrir a essencia, a verdade, sob a aparencia enganosa da mentira, quanto "resolver,
destringar, um negOcio intricado a desembaragar", no caso, os fios narrativos: a polimica da narrative a "desenredada" por JO Joaquim, que se livra dos oponentes;
a negagio por prefixagio do enredo, ou seja o nao-(des-)
enredo, o que corresponderia, segundo o dicionirio, a negagio do mexerico, da intriga, da mentira e, tambem,
a
nio-ficgio, ao apagamento da distingio entre
realidade
e ficgio. "E pos-se a fibula em ate".

NOTAS
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Do NARRADOR a seus ouvintes:
-- J5 Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, born
como o cheiro da cerveja. Tinha o pare n g o ser celebre.
Com elan quern pode, porem? Foi Adio dormir, e Eva nascer. Chamando-se Liviria, Rivilia ou Irlivia, a que, nests
observacZo, a J6 Joaquim apareceu.
Antes bonita, olhos de viva mosca, rnorena mel e pgo.
Ali g s casada. Sorriram-se, viram-se. Era infinitamente
maio e JO Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se.
Voando o mais em Impeto de nau tangida a vela e vento.
Mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de
sete capes.
Porque o marido se fazia notOrio, na valentia corn ciume; e as aldeias sao a alheia vigillncia. Entao ao rigor
geral os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor
em sua forma local, conforme o mundo a mundo. Todo
abismo e naveg g vel a barquinhos de papel.
Neo se via quando e como se visa. J5 Joaquim, alem
disso, existindo sat' retraido, minuciosamente. Esperar e
reconhecer-se incompleto. Dependiam eles de enorme milagre. 0 inebriado engano.
Ate que
deu-se o desmastreio. 0 trigico nao vem a
conta-gotas. Apanhara o marido a mulher: corn outro, um
terceiro... Sem main c g nem mais le, mediante revolver,
assustou-a e matou-o. Diz-se, tambem, que de lave a ferira,
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26 leviano modo.
JO Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo de27
28 sistia de crer, e foi pars o dec g bito dorsal, poi dores, frios,
29 calores, quig g ligrimas, devolvido ao barro, entre o ine30 fivel e o infando. Imaginara-a jamais a ter o p g em trgs
31 estribos; chegou a maldizer de seus pr g prios e gratos abu32 sufrutos. Reteve-se a v g -la. Proibia-se de ser pseudoper33 sonagem, em lance de tao vermelha e preta amplitude.
sempre ou ao m g ximo mais formosa,
longe
34
Ela
35 j g sarada e_s g . Ele exercitava-se a agUentar-se, nas defei36 tuosas emogoes.
Enquanto, ora, as coisas amaduravam. Todo fim g im37
38 possivel? Azarado fugitive, a como a Provid gncia praz, o
39 marido faleceu, afogado ou de tifo. 0 tempo g engenhoso.
Soube-o logo J g Joaquim, em seu franciscanato, dolo40
41 rido mas j g medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou
42 -- ela sutil como uma colher de chi, grude de engodos,
43 o firme fascinio. Nela acreditou, num abrir e nao fechar
44 de ouvidos. Dal, de repente, casaram-se. Alegres, sim,
45 pare feliz esandalo popular, por que forma fosse.
46
Mas.
Sempre vem imprevisivel o abominoso? Ou: os tempos
47
48 se seguem e parafraseiam-se. Deu-se a entrada dos de49 manios.
Da vez, J6 Joaquim foi quem a deEarou, em pgssima
50
51 hora: traido e traidora. De amor nao a matou, que ngo
52 era pare truz de tigre ou leao. Expulsou-a apenas, apes53 trofando-se, como in g dito poets a homem. E viajou fugida
54 a mulher, a desconhecido destino.
Tudo aplaudiu a reprovou o povo, repartido. Palo fato,
55
56 J6 Joaquim sentiu-se histOrico, quase criminoso, reinci57 dente. Triste, pois que tao calado. Suas l g grimas corriam
58 atr g s dela, como formiguinhas brancas. Mae, no frggio
59 da barca, de novo respeitado, quieto. V g -se a camisa, que
60 nao o dela dentro. Era o seu um amor meditado, a prove
61 de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se.
62
Mais.
No decorrer e comenos, J6 Joaquim entrou sensivel a
63
64 aplicar-se, a progressivo, jeitoso af g . A bonanga nada tem
65 a ver com a tempestade. Crivel? S g bio sempre foi Ulisses,
66 que comegou por se fazer de louco. Desejava ele, JO Joaidgia inata. Entregou-se a remir,
67 quim, a felicidade
68 redimir a mulher, i conta inteira. Incrlvel? 1 de notar
69 que o ar vem do ar. De sofrer e amar, a gente nao se
70 desafaz. Ele queria apenas os arqu g tipos, platonizava. Ela
71 era um aroma.
Nunca tivera ela amantes! Nio um. N g o dole. Disse-se
72
73 e dizia isso J g Joaquim. Reportava a Janda a embustes,
74 falsas lerias escabrosas. Cumpria-lhe descaluni g -la, obri75 gave-se por tudo. Trouxe a boca-de-cena do mundo, de
76 caso raso, o que fora do claro coma g gua suja. Demons77 trando-o, amatemItico, contrario ao p gblico pensamento
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78 e a legica, desde que Aristeteles a fundou. 0 que n g o era
79 tao feel' como refritar almendegas. Sem malicia, com pa80 ciencia, sem insistincia, principalmente.
81
0 ponto esti em que o soube, de tal arse: por antipes82 guises, acronologia mieda, conversinhas escudadas, re83 mendados testemunhos. JO Joaquim, genial, operava o
84 passado
plgstico e contraditorio rascunho. Criava nova,
85 transformada realidade, mais alta. Dais certa?
86
Celebrava-a, ufanatico, tendo-a por justa a averigua87 da, com convicg g o manifesta. Haja o absoluto amar
e
88 qualquer causa se irrefuta.
89
Pois, produziu efeito. Surtiu bem. Sumiram-se os pon90 tos das reticencias, o tempo secou o assunto. Total o tran91 sato desmanchava-se, a anterior evidencia e seu nevoeiro.
92 0 real e v g lido, na g rvore, e a reta que vai para cima.
93 Todos ji acreditavam, JO Joaquim primeiro que todos.
94
Mesmo a mulher, ate, por fim. Chegou-lhe li a noticia,
95 onde se achava, em ignota, defendida, perfeita distencia.
96 Soube-se nua e pura. Veio sem culpa. Voltou, com dengos
97 e fof.os de bandeira ao vento.
98
Tres vexes passe perto da gente a felicidade. JO Jos99 quim e Viliria retomaram-se, e conviveram, convolados,
100o verdadeiro a melhor de sua etil vide.
E pos-se a fibula em ate.
101
'Esse texto j g fora por nes examinado, em curso ministrado em conjunto cum outros professores, no encontro promovido pela Associag go de Professores de Lingua e de Literature (APLL).
'Ver, sobre a teoria, Creimas, A.J. e Court gs, J. Dicionirio de Sendlitica,
S g o Paulo: Cultrix, s/d.
5Desenvolvimento melhor as questees te gricas em Barros, Diana L.P. de. Teoria
do discorso. Fmodasentos seaaticos, Sao Paulo: Atual (no prelo).
'Se a semiitica narrative tem em Propp um de seus precursores, a preciso
ngo
esquecer, como o fazem muitos, que o modelo de Propp foi bastante desenvolvido,
generalizado e modificado. Desenvolveu-se, sobretudo, uma sintaxe
narrative
modal e uma semiotics de cariter "passional", o que permite hoje o exame
da
organizacgo narrative de textos da "grande literature" a tambem de textos n gofigurativos, como os cientificos ou os politicos.
'Na verdade, a seq0encia comega na linha 2, pois a primeira linha "Do narrador
a seus ouvintes" ngo sera examinada, por dizer respeito as relagees entre
enunciador e enunciatirio (no caso, suss projeg ges no narrador e narratirio), a
serem estudadas no nivel discursivo e nao no narrativo. Esse e um dos muitos
cortes feitos.
'A separageo da terceira e quarta sec:A:cies e a da quarta a quinta
sio reforcedes pelos conectores textuais mas e male; na passagem da luinta a sexta seqUencia, ngo hi, propriamente, uma maxima, mas se faz referencia ao tempo
que
"secou o assunto". A maxima vem em seguida: "0 real g vilido, na grvore, e a
reta que vai para cima."
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°O exame dos nomes, com p J g Joaquim ou LivIria, Rivilia, IrlIvia e Vilirig, e
efetuado
de sue decorrencias seminticas pare o sentido do texto, nio sera
na analise da narrativa.
3 E bastante diferente do outro conto de Guimaraes Rosa, Joao Poram, o criador
de perus, em que Joao Porem a desde o inlet° caracterizado com p"saudoso",
ou seja, como sujeito de um quarer. Deese nada mais a frente, o texto dig:
"Precisava daquilo pare sue saudade_sem saber de que, cause pare ternura intacta. Ou o que mais, porque amar nao a verbo; a lug lembrada".
lo Ha quatro grandes tipos de manipulagio: tentagao, intimidagaa sedugao e provocagao. Distinguem-se segundo dois crit grios: o tipo de manipulador e a espg cie de alteracao de compeancia do manipulada Se o_manipulador emprega o
Paso,
poder pare manipular, tem-se a tentagao e a intimidacao. No primeiro
sao oferecidos valores descritivos positivos, no segundo, negativos. Se o masedonipulador utilize o saber, o resultado e a sedugao e a provocagaa Na
provocagao, o manipulador apresenta uma imagem positiva do manipulado, na
gao, negative. Em relagio ao segundo criteria quando o nanipulado a levado a
dever-fazer, fala-se de intimidagao ou de provocagaa quando passa a quererfener, trata-se de tentagao ou de sedugao.
"Pods-se reconstruir o proverbio:

com mel que se pega a mosca".

"Estao sendo usadas as modalidades veridict grias que, organizadas no quadrado
semiatica se apresentam como no model° abaixo, de Greimas e Courtes:
verdade
parecer

set

mentira

segredo
}
nio-ser

nao-parecer
falsidade

13 Se, na rengncia secrete, o afastamento da mulher aconteceu no espago cognitivo, na renancia verdadeira ela se distencia no espago fisico: "Expulsou-a apenas, apostrofando-se, COMA ing dito poets e homem. E viajou fugida a mulher,
a deaconhecido destino" (linhas 52 a 54).
1 A transformag g o da verdade em mentira manifesta-se principalmente por meio dos
recursos discuisivos dos teams da loucura e da lends a dos procedimentos textuais da prefixacio negative: "descaluniar", "amatemitico", "antipesquisas",
"acronologia", etc.
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