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1. Introdução:

A semiótica é uma teoria geral do texto. Geral porque se interessa pela significação de
qualquer tipo de texto, seja ele verbal, não-verbal (como a pintura, a escultura, o desenho) ou
sincrético (o cinema, muitos textos de publicidade, quadrinhos). A semiótica é também uma
teoria sintagmática porque entende que a significação é composta pela relação entre pelo
menos dois elementos que se relacionam entre si através de uma pressuposição mútua. Desse
modo a semiótica francesa, ou greimasiana, assim denominada em função de seu fundador,
Julien Algirdas Greimas, não estuda o signo, mesmo porque como teoria sintagmática, não
seria possível abarcar o estudo de elementos que poderiam se manifestar isoladamente.
Grosso modo, o objeto da semiótica é o texto, entendido, nesse caso, como uma sequência de
estruturas semio-narrativas organizadas em níveis hierarquizados de complexidade variável.

Essas estruturas textuais são denominadas semio-narrativas porque, para as ideias de
Greimas, o texto tem a sua significação construída com base em uma organização narrativa
que se inicia em nível profundo, que é simples e abstrato e progride até um nível mais
superficial, que é também mais concreto e complexo, é nesse nível mais superficial que a
narrativa presente no texto é discursivizada, ou seja, que ela é enunciada e recebe
investimentos semânticos que dão ao discurso o aspecto de um simulacro do mundo real. E é
também esse nível mais superficial o lugar onde se dá a relação entre o enunciador e o
enunciatário, os quais não são entidades de carne e osso, mas estruturas também presentes
e/ou pressupostas pelo discurso.

Nesse caso, o discurso não se confunde com texto: o discurso consiste no plano de
conteúdo do texto que é dado pelo chamado percurso gerativo de sentido, uma série de três
níveis hierarquizados de significação nos quais o discurso recebe uma semantização cada vez
mais complexa de sua organização narrativa. A semantização recai necessariamente sobre
uma sintaxe, de modo que o percurso gerativo de sentido formado por esses níveis de
significação comportam uma sintaxe e uma semântica. Esse discurso, dado no plano de
conteúdo, por sua vez, passa a ser concebido como um texto no momento em que ele é
relacionado a um plano de expressão, em que o discurso recebe sua expressão através de um
código semiótico, podendo ser verbal, não verbal ou sincrético. Nesse caso, o texto é a junção
de plano de conteúdo, o discurso, com um plano de expressão, a maneira pela qual esse
discurso é expresso. Dessa maneira, no viés da semiótica, podemos falar em texto verbais,
texto pictóricos, textos fílmicos etc.

Cabe lembrar que é somente pelo plano de expressão que temos acesso ao plano de
conteúdo do texto, o que equivale a dizer que o discurso consiste em uma espécie de cadeia
arquitetônica abstrata que só se faz notar através dos diferentes planos de expressão: é através
da manifestação dessa significação que podemos vislumbrar os diferentes elementos que
constituem esse sistema de relação presentes no plano de conteúdo. Assim, para Fiorin (2008:
122), “à Semiótica não interessa propriamente o significado, que pode ser obtido por uma
paráfrase, mas a arquitetura textual que produz o sentido”.

Surgida ainda no fim da década de 1960, a Semiótica se desdobrou em outros
segmentos que continuam pertencendo à mesma teoria, porém interessada em pontos
específicos (como a narratividade, a enunciação, as paixões, ou emoções, dos actantes
narrativos), ou em textos formados por outros planos de expressão (semiótica plástica). A
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ampliação dos estudos semióticos, por sua vez, pode ter como contrapontos, um número
reduzido de estudos voltados para algum ponto específico do plano de conteúdo, como por
exemplo, estudo sobre a veridicção. De fato, há poucos estudos sobre as modalidades
veridictórias. Essas categorias, geralmente são estudadas de maneira sucinta, como parte de
uma abordagem mais ampla. E nesse caso realizamos este estudo tomando por corpus um
gênero tipicamente oral, embora tenhamos recorrido a uma versão registrada graficamente.
Tratam-se dos causos, ou casos, de assombração, ainda comuns em cidades do interior de
Minas Gerais e que se tornam interessantes justamente por mobilizar ou criar certas tensões
no jogo das modalidades veridictórias.

2. Os caminhos da análise semiótica e os caminhos do plano de conteúdo:

Uma análise semiótica não pretende, necessariamente, exaurir o texto buscando a
análise de todas as categorias que se apresentam seja em seu plano de conteúdo seja em seu
plano de expressão. E se o tentasse fazer, tal seria o desdobramento dos dados que
dificilmente poderia condensar a análise de modo que elas fossem contidas dentro do limite
de páginas previsto para um artigo. A análise, em geral se detém mais sobre um nível do que
o outro, no entanto, os outros níveis do plano de conteúdo quando não são pressupostos pela
análise são evocados sempre que se faz necessário. Desse modo apresentamos a seguir uma
exposição sucinta do percurso gerativo de sentido, enfatizando ao final as modalidades
veridictórias, que constituem as categorias principais de nossa análise.

O percurso gerativo de sentido tem como segmento mais profundo o nível
fundamental que traz conceitos abstratos que organizados através do quadrado semiótico
(Figura 1) constituem a arquitetura básica de uma narrativa, a qual consiste em uma mudança
de estado. A presença das setas no quadrado semiótico indica as possibilidades de mudança
de estado (A ou B) ao mesmo tempo em que estabelece que esses termos coexistem em uma
relação de pressuposição e de negação mútua. Assim, pode-se passar de A para B, sendo que
esses termos são entre si contrários e, ao mesmo tempo, pressupostos mutuamente.

Figura 1: o quadrado semiótico da teoria semiótica

A                                            B

Não B Não A

O quadrado traz os termos A e B que são semantizados narrativamente e representam
conceitos abstratos e universais presentes em uma dada cultura, estados de coisas pelas quais
se opera uma mudança narrativa, por exemplo, passando de VIDA para MORTE, ou de
HUMANIDADE para DIVINDADE. Os termos negativos Não-A e Não-B representam
estados intermediários que podem gerar os seguintes percursos: A=> não-A=>B, B=> Não-
B=>A. Do mesmo modo pode ocorrer que tenhamos uma narrativa em que dois estados são
conjugados gerando um termo complexo, em que se conjugam AB, ou neutros como Não-
B  Não-A. Por exemplo, em uma narrativa de fantasmas podemos ter seres sobrenaturais
que reúnem os estados de HUMANIDADE e DIVINDADE por terem aparência humana,
terem sido homens e, ao mesmo tempo serem fantasmas. Podemos ter também um ser que
reúne MORTE e VIDA, que é caracterizado pelo zumbi. Ou aqueles que conjugam
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ANIMALIDADE e HUMANIDADE, como no caso do Lobisomem, ou da Iara, a sereia nas
lendas indígenas amazônicas.

Já boa parte dos fantasmas se caracteriza por uma tensão, ou por uma conjugação entre
ESPIRITUALIDADE e CARNALIDADE, este último termo também podendo ser definido
como CORPORALIDADE. Isso porque eles, embora sejam fantasmas, são espíritos, mas, ao
mesmo tempo, possuem um corpo carnal graças ao qual conseguem interferir no mundo dos
vivos interagindo com estes ou com objetos: arrastando correntes, produzindo vozes, por
exemplo. Dessa maneira, os fantasmas ou assombrações seriam, pelo quadrado semiótico, não
seres que passaram do estado VIDA para o estado MORTE, mas termos complexos que são
espírito e ao mesmo, pelo menos eventualmente, dotados de um corpo carnal que os permite
rondar o mundo dos vivos e interagir com os homens e objetos.

Esses termos abstratos são assumidos por acatantes e narrativizados no nível seguinte,
o narrativo, no qual esses estados são investidos em objetos com os quais os actantes buscam
uma relação de conjunção (se o estado inscrito no objeto é desejável) ou disjunção (se o
estado inscrito no objeto é indesejável). Assim, por exemplo, os vivos temendo a morte e os
fantasmas não desejam entrar em conjunção com algum objeto-valor que leve ao estado de
MORTE, como uma faca, uma arma, por exemplo. Também não desejam entrar em conjunção
a ESPIRITUALIDADE e buscam justamente se distanciarem desses estados. Nesse caso, os
estados narrativos são inscritos em objetos que variam conforme a narrativa: a MORTE pode
ser inscrita em um objeto como uma arma, uma caixão etc. E a ESPIRITUALIDADE em
algum amuleto mágico com o qual o actante buscará uma conjunção ou disjunção com a
ESPIRITUALIDADE.

Para entrarem em disjunção ou conjunção com esses objetos valores que representam
estados desejados ou não desejados, o actante da narrativa interage com um contra-sujeito que
irá manipulá-lo e sancioná-lo a fim de que ele consiga a junção com o objeto. Assim, esse
actante deve acreditar-se munido de competência para agir graças a uma manipulação movida
por um contra-sujeito. Uma vez dotado dessa competência o actante executa uma performance
que será sancionada por um destinador-julgador. Sendo a ação do actante reconhecida essa
sanção é cognitiva, sendo essa ação, digamos, recompensada, o objeto desejado, e o estado
que nele se inscreve será doado ao actante. A junção deste actante narrativo com um objeto-
valor, representa, assim, a junção com um estado.

No nível seguinte, o discursivo, essa narrativa é enunciada e figurativizada ganhando
sua aparência de real. É também nesse nível que encontramos a relação entre o enunciador e o
enunciatário que busca estabelecer a verdade desse discurso. As modalidades veridictórias,
nesse caso, aparecem com um julgamento que é feito em relação à verdade da narrativa, não a
verdade referencial, mas a verdade daquilo que um enunciador comunica ao enunciatário.

3. A enunciação do discurso e as modalidades veridictórias:

Ao propor a discussão das modalidades veridictórias, a semiótica discute a verdade
não do mesmo modo que a lógica, mas a verdade como um efeito de sentido que é construído
no texto, e mais especificamente, no plano de conteúdo do texto. Como nos diz Matte (2012:
1), “trata-se sempre da construção de um efeito de realidade ou irrealidade, de verdade
/falsidade/segredo/ilusão como resultado da relação entre o ser e o parecer. Em outras
palavras, trata-se do dizer verdadeiro e não da verdade propriamente dita”. Por sua vez, de
acordo com Bertrand (2003: 242), para aceitar a verdade de um texto é necessário que o
enunciatário tenha confiança, tratando-se no dizer de Matte (2012: 1) de “uma questão de
fidúcia”, a qual depende necessariamente de quem é esse enunciatário textual. A questão da
veridicção também não depende de que haja uma situação de diálogo no texto, já que o
enunciatário, mesmo quando não se materializa no texto, é pressuposto por ele graças à ação
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do enunciador. Fora do texto, o leitor pode ocupar esse papel de enunciatário, devido à
identificação que faz com ele.

As modalidades veridictórias, conforme dissemos anteriormente, não dizem respeito
ao problema da verdade em si mesma, não trata da relação entre o discurso e o seu referente
externo, mas sim do “dizer verdadeiro” nos termos de Greimas e Courtés (2008: 530). Esse
dizer verdadeiro, por sua vez, diz respeito às relações que se estabelecem entre o enunciador e
o enunciatário do discurso. Cabe ressaltar, no entanto, que a semiótica concebe o discurso
como uma imanência, que é o conjunto de estruturas semio-narrativas do plano de conteúdo.
Essa imanência pode se manifestar de diferentes maneiras, conforme o plano de expressão dos
textos. Nesse caso, enunciador e enunciatário, são estruturas presentes no nível discursivo do
plano de conteúdo e não seres empíricos que estão no plano social. Leitor e enunciador
empíricos, nesse caso, estão fora dos domínios abarcados pela análise semiótica.

Retomando o problema do enunciador discursivo, é nesse nível que a narrativa é
assumida por um enunciador, o qual pode enunciar em uma debreagem actancial, aquela que
projeta no enunciado um não-eu (Greimas e Courtés 2008: 111), o que consiste em uma
debreagem enunciva. Uma debreagem enunciativa ocorre quando o enunciador se coloca no
enunciado tornando-se o actante da enunciação: nesse caso é o próprio eu-narrador quem
enuncia, criando, assim, um efeito de proximidade com o evento narrado. Trata-se aqui da
enunciação enunciada. Por outro lado, a debreagem enunciva ocorre quando o enunciador se
ausenta do discurso, tornando-se um actante do enunciado: ele então é dito pelo discurso.

A debreagem também pode ser temporal, instalando um quando no discurso, ou no
enunciado de modo a localizá-lo temporalmente. Nesse caso, essa debreagem temporal pode
ocorrer tanto em um agora como em um naquele tempo, dado pelo não-agora. Outra forma
de debreagem é a espacial, que distingue um aqui e um não-aqui. Conforme se pode observar,
as operações de debreagem remetem ao tríptico benvenistiano pelas categorias de pessoa,
tempo e espaço que sustentam a enunciação: o EU-AQUI-AGORA do discurso.

Ao enunciar, porém, o enunciador busca instalar uma verdade no seu discurso, o que,
grosso modo, consiste em dizer que ele, o enunciador, busca persuadir o enunciatário de que
esse discurso é verdadeiro levando-o a um dever-crer. Dessa maneira as modalidades
veridictórias dizem respeito não à demonstração de provas no discurso que são levadas ao
leitor empírico, mas ao convencimento do enunciatário pelo enunciador. Elas estão na relação
entre o enunciador e o enunciatário na medida em que o enunciador constrói discursos nos
quais parecer verdadeiro é interpretado como ser verdadeiro (Barros 2002: 94).

Nesse caso, instala-se no discurso um contrato de veridicção, o qual “determina as
condições para o discurso ser considerado verdadeiro, falso, mentiroso ou secreto, ou seja,
estabelece os parâmetros a partir dos quais o enunciatário pode reconhecer as marcas da
veridicção que, como um dispositivo veridictório, permeiam o discurso” (Barros 2002: 94).
Assim, o discurso não visa demonstrar, por exemplo, se fantasmas ou assombrações existem
na realidade ou não, mas sim criar o efeito de verdade, tornar esse discurso convincente a
ponto de que esse parecer verdadeiro ser tomado como ser verdadeiro. Conforme no alega
Barros (2002: 94),

o enunciador não produz discursos verdadeiros ou falsos, mas constrói discursos que
criam efeitos de sentido verdade ou de falsidade, que parecem verdadeiros. O
parecer verdadeiro é interpretado como ser verdadeiro a partir do contrato de
veridicção assumido.
(Barros 2002: 94)

Esse procedimento é necessariamente argumentativo e visa ao estabelecimento de um
contrato fiduciário. O contrato fiduciário é um contrato de veridcção que estabelece o estatuto
do discurso: se verdadeiro, se falso, se mentiroso ou secreto.
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Na Figura 2 a seguir apresentamos as modalidades veridictórias articuladas no
quadrado semiótico de acordo com Greimas e Courtés (2008: 532).

Figura 2: as modalidades veridictórias no quadrado semiótico

Apesar de as modalidades veridictórias estarem apresentadas na forma do quadrado
semiótico elas não devem ser confundidas com ele. Isso porque o quadrado semiótico, ao
preconizar a mudança de um estado A para um estado B, apresenta esses termos como a
negação um do outro e, ao mesmo tempo sua pressuposição. Já as modalidades veredictórias
os termos ser e parecer não constituem uma negação recíproca, já que elas são conjugadas
para formarem um estatuto de veridicção. Por esse motivo, Matte (2012: 5) apresenta a
seguinte arquitetura para essas modalidades:

Figura 3: modalidades veridictórias segundo Matte (2012)

As modalidades veridictórias constituem modalidades epistêmicas na medida em que
constituem os julgamentos possíveis que o enunciatário faz a respeito do discurso do
enunciador. Dessa maneira, o enunciado que o enunciatário recebe são manifestações
(representações sobre algo, parecer ou não parecer) a partir do qual se estabelece se reconhece
ou não sua imanência, a qual é necessariamente o ser ou o não ser desse algo que é
manifestado no discurso.

Um exemplo: nos causos de assombração essas entidades aparecem como uma
manifestação, elas aparentam ser assombrações, já se o enunciatário confere o estatuto de
verdade ao discurso, ele, o enunciatário, reconhece a imanência dessas assombrações na
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medida em que elas são consideradas como assombrações de fato. A imanência, assim, reside
no ser ou não ser, e a manifestação no parecer ou não parecer. A manipulação, nesse caso,
reside no fato de o enunciatário julgar a verdade do discurso que lhe é trazido pelo
enunciador. No caso das histórias de assombração, o enunciatário deve então sancionar o
discurso sobre a existência desses seres através de “juízo epistêmico” (Greimas; Courtés,
2008: 172).

No contrato fiduciário, o objetivo é conjugar pelo menos dois termos do quadrado
semiótico com as modalidades veridictórias: se temos o termo complexo ser e parecer então o
discurso é verdadeiro. Se temos, por outro lado, a conjugação do não-parecer e não-ser o
discurso é falso. E será mentiroso no caso de se conjugar o ser e não-parecer, e mentiroso no
caso de se conjugar o parecer e o não-ser. No caso, o que o enunciador busca é provocar um
crer-verdadeiro em relação ao dizer-verdadeiro do enunciador. Mas como essa veridicção
pode ser obtida? Parte desse processo de construção do dizer-verdadeiro passa
necessariamente pela figurativização que dá ao discurso sua aparência de verdade. O que
abordamos no item a seguir.

4. A figuratividade e a verdade do discurso:

A figuratividade é um efeito de sentido que consiste em reproduzir no texto
experiências análogas as do mundo real. Esse efeito é trabalhado pelo enunciador na
semântica discursiva. Nesta, temos dois processos: a tematização e a figurativização, sendo
este último o processo através do qual os percursos temáticos da narrativa são cobertos de
figuras semióticas através das quais o discurso ganha uma semelhança sensorial com o mundo
concreto. Na semântica, o subcomponente temático se coloca como abstrato e o figurativo
como um componente concreto, de modo que o segundo reveste o primeiro com imagens do
mundo. Trata-se, portanto, de uma operação semântica através do qual o enunciador
figurativiza seu enunciado.

A figuratividade, nessa perspectiva, é um dos elementos que concretizam o discurso
estabelecendo uma relação entre este e o mundo natural, ao mesmo tempo em que instala um
regime de veridicção. Nesse contrato, se estabelece um jogo de verdade no discurso: um
contrato enunciativo no qual se prescreve um modo de adesão. Assim, para Bertran (2003:
155) "fazer ver é também fazer crer".

A figurativização é um investimento semântico que recai sobre o(s) percurso(s)
temático(s). Como a narrativa envolve atores, espaço, ações e objetos, temos percursos
figurativos diversos. Segundo Greimas e Courtés (2008: 212), há dois patamares nos
procedimentos de figurativização: a figuração e a iconização. O primeiro, de acordo com os
autores, consiste na "instalação de figuras semióticas" (Greimas e Courtés 2008: 212). Já o
segundo procedimento seria o revestimento exaustivo de figuras semióticas, de modo a
produzir ilusão referencial que transforma as figura semióticas em imagens do mundo: "a
figuração responde, assim, pela conversão dos temas em figuras" (Greimas e Courtés 2008:
251).

Na figuratividade destaca-se o papel particular do "subcomponente onomástico"
(Greimas e Courtés 2008: 212), o qual consiste no conjunto de termos como antropônimos,
topônimos, cronônimos, sejam eles genéricos (padre, floresta, noite, soldado, montanha,
igreja etc) quanto específicos (Ouro Preto, no ano de 1730, o Rei D. João V, no mês de maio,
etc). O subcomponente onomástico é, desse modo, parte da figurativização, e instala no
discurso designações através de nomes de seres, lugares e datas. O que confere ao texto o grau
desejável de aparência de real.

5. Os causos de assombração e seu registro impresso:
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Embora recorrentes, como dissemos no interior de Minas, os causos ou casos de
assombração tornam-se difíceis de serem estudados porque, sendo orais, não possuem o que
poderíamos chamar de uma versão definitiva.  Eles sofrem variações conforme a fonte que os
informa, ou mesmo conforme a região pela qual se difundem. Desse modo, em uma mesma
narrativa podem ser inseridos elementos novos que não constam em outra versão informada
em outra região em foco. E com a variação sofrida pelo acréscimo ou pela supressão de
elementos a análise do plano de conteúdo desses textos também pode variar.

Desse modo, sendo instável o conteúdo desses causos, recorremos ao registro
impresso publicado no livro de Angela Xavier (2007) Tesouros, fantasmas e lendas de Ouro
Preto. Como a natureza destas narrativas também são bastante variadas, porque há diferentes
formas de manifestação dessas assombrações, recorremos a um recorte específico e
trabalhamos com relatos de assombrações, ou de possíveis assombrações que ocorreram em
templos religiosos e a clássica história da Mãe do Ouro. Que são os que se seguem:

Causo 1:

Uma vez, tarde da noite, um cônego foi chamado para dar assistência a um doente
muito mal em seu leito. O religioso foi até a Igreja do Pilar buscar o viático para ministrá-lo
ao enfermo. Dentro da igreja estava um seu irmão de ordem, desconhecido, ajoelhado,
rezando. Como as portas estavam trancadas, o vigário não entendeu como o desconhecido
havia entrado lá e perguntou a ele. Surpreso, ouviu-o dizer que morava ali mesmo. Em
seguida, desapareceu, deixando o cônego de boca aberta.
(Xavier 2007: 43)

Causo 2:

Antigamente havia uma fábrica de pigmentos naturais perto da Capela da Piedade.
Toda aquela região é rica em pigmentos de vários tons, muito usados, antigamente, nas
pinturas artísticas e de casas.

Havia um senhor que era fiscal daquela fábrica e ia lá todos os dias fazer o seu
trabalho. O local era deserto, não havia nenhuma casa nas redondezas, apenas a capela e o
galpão das tintas. Uma tarde quente de sol, estava ele dirigindo-se à fábrica, como sempre
fazia. Quando passou próximo ao adro da capela, avistou um padre aproximando, com
aquela batina preta cheia de botões, chapéu preto, vindo dos lados do Padre Faria1. O padre
caminhava rapidamente, de cabeça baixa, em direção à porta da capela.

O fiscal da fábrica tentou se aproximar para conversar com o padre. Então
aconteceu o inesperado. O padre desapareceu bem na porta da capela. O pobre homem ficou
atônito. Esse fato voltou a acontecer muitas outras vezes, presenciado pelo mesmo fiscal. O
padre, andando apressado e desaparecendo na porta da capela de Nossa Senhora da Piedade.
(Xavier 2007: 79)

Causo 3:

A Lenda da Mãe do Ouro tem sua origem na África e foi trazida ao Brasil pelos
africanos que para cá vieram para trabalhar nas minas. Diziam ser ela a guardiã dos tesouros
da terra, das montanhas e dos rios. Ela está sempre perto do ouro e é vista à noite, porque
brilha com a mesma beleza dourada de seu filho. Se alguém aproximar muito, ela desaparece,
reaparecendo, em seguida, noutro lugar. Dizem que muitas lavras foram descobertas por
causa de sua presença.

Hoje ela ainda é vista em Ouro Preto. Talvez ainda haja algum filão de ouro
escondido. Só ela sabe onde está. Costuma aparecer à noite, depois de 19 horas, como uma
luz dourada com a cauda luminosa. Aqueles poucos mortais que puderam vê-la mais de perto
dizem ser uma mulher muito bonita, coberta de ouro, tendo os cabelos cheios de bichos. É
crença geral que, quem conseguir limpar seus cabelos, ficará muito rico.
(Xavier 2007: 65)

1 Padre Faria: bairro da cidade de Ouro Preto.
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6. Análise global dos causos:

Os causos selecionados para a análise apresentam a forma de discursos relatados,
uma vez que são o discurso de outrem trazido por um enunciador segundo que reconfigura
essas informações e as passa a um enunciatário pressuposto pelo discurso, enunciatário a
quem cabe julgar segundo as modalidades veridictórias o estatuto desse discurso. Nossa
análise, assim, não recai sobre os episódios isolados da aparição das assombrações, mas
sobre o fazer persuasivo que o enunciador mantém em relação ao enunciatário sobre esses
relatos sobrenaturais. O que caracteriza muitos desses causos é contar o que aconteceu com
outrem, contar o que não foi testemunhado pelo enunciador, de modo que este se coloca
como um narrador distanciado do fato, e , assim, isento. Dessa maneira, no nível
fundamental do percurso gerativo de sentido desses textos encontramos a posição semântica
de base IGNORÂNCIA vs CONHECIMENTO. O que deriva do fato de o enunciador,
desejando comunicar um fato ao enunciatário, visa fazer com ele passe de um estado de
ignorância em relação esses fatos, para um estado de conhecimento dos mesmos.

Por sua vez, dentro dos episódios de assombrações temos a oposição semântica de
base MATERIALIDADE vs ESPIRITUALIDADE, que é a transformação narrativa trazida
pelo enunciador e que é levada ao conhecimento do enunciatário. O que o enunciador busca
é justamente convencer o enunciatário de que esse relato é verídico e não falso ou
mentiroso, por exemplo. Vejamos primeiramente como caracterizar essa narrativa que é
informada pelo enunciador e que é comum aos três textos apresentados.

De maneira geral, podemos caracterizar essas assombrações como termos
complexos, já que elas realizam dois termos do quadrado semiótico no nível fundamental: a
MATERIALIDADE e a ESPIRITUALIDADE. Uma característica dessas assombrações é
justamente o fato de se assemelharem e de agirem como o fazem as pessoas vivas, de se
manifestarem ocasionalmente através de um corpo físico que os permite interagir com o
mundo dos vivos, mas ao tempo, no ápice da narrativa, eles revelam que são seres
espirituais. Essa materialidade poderia ser dada pelo seu aspecto físico, pela capacidade de
se locomoverem, de conversarem com os vivos.

Entretanto, como informamos, essa tensão narrativa está dentro do discurso relatado
do enunciador do causo de assombração, como uma narrativa dentro de outra. Assim, se
tomarmos o discurso do enunciador que relata esses eventos, encontramos a oposição
semântica de base IGNORÂNCIA vs CONHECIMENTO. O objeto é então informar o
enunciatário desses eventos de modo que o esse discurso seja considerado verdadeiro. Mas
de que maneira esse procedimento é executado? A que estratégias esse enunciador recorre?
Para tanto, devemos recorrer ao exame do nível discursivo de cada um dos textos
analisados.

Um elemento importante em todos esses casos são os encadeamentos isotópicos que,
além de localizarem a narrativa espacialmente, criam o efeito de sentido de estranhamento
com a descrição dos lugares e dos actantes narrativos. Por exemplo, no causo 1, temos uma
isotopia entrelaçada em outra de modo que juntas elas criam a atmosfera de mistério e
estranhamento da narrativa: “Uma vez, tarde da noite”, “portas trancadas”, “o
desconhecido”, “desapareceu”. As isotopias, formando percursos que figurativizam os
temas abstratos do discurso contribuem para construir o efeito de veridicção pela ilusão
referencial que eles ofertam ao discurso.

No causo 2 temos as isotopias relacionadas ao isolamento do cenário, ao vazio que
abre espaço para o inesperado, o que é dado por termos como os que se seguem: “local
deserto”, “nenhuma casa”, “o inesperado”. Já no causo 3, as isotopias do estranhamento, do
mistério são dadas por termos e expressões como “vista à noite”, “ brilha”, “luz dourada
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com a cauda luminosa”, “mulher muito bonita”, “cabelos cheios de bichos”. Curiosamente,
todas elas remetem a um contraste entre o brilho do ouro e a escuridão da noite, e ao mesmo
tempo a beleza e a horripilância da aparência da Mãe do Ouro. Esse jogo de contradições
nos remete ao universo barroco do século XVIII, onde a lenda, se não teve origem, ganhou
a versão que podemos ler atualmente.

6. 1. Análise do causo 1:

O primeiro elemento a ser observado é a debreagem actancial: o enunciador se
coloca no discurso como um não-eu de modo a demonstrar um efeito de isenção, de
distanciamento do fato narrado levando a um efeito de sentido de objetividade. Nesse caso,
um primeiro traço de veridicção que se constata é a imparcialidade, o afastamento do
enunciador de seu discurso. Observe-se também a debreagem temporal, em que a expressão
“uma vez” remete a um passado incerto, reforçando o distanciamento do enunciador e, ao
mesmo tempo impondo uma condição, o distanciamento temporal, no qual se dificulta o
questionamento ou a contestação do ocorrido. Outro traço de verdade é dado pela
debreagem espacial, segundo a qual o discurso é situado em um “lá”, mantendo o efeito de
afastamento do eu do discurso, de modo a garantir-lhe o efeito de objetividade. Nesse texto,
a debreagem actancial, temporal e espacial, típicas dos contos maravilhosos se faz presente
construindo a imagem de isenção do enunciador.

Passemos agora a figurativização desse discurso. O subcomponente onomástico se
revela essencial para gerar nesse texto o efeito de verdade com base na figurativização. Os
antropônimos genéricos, como “um cônego”, “o religioso”, “o desconhecido”, “um seu
irmão de ordem” figurativizam os actantes dessa narrativa dando-lhes uma aparência de real
com a qual se tornam convincentes. Colaboram também nesse texto os topônimos, como
“Igreja do Pilar”, “dentro da igreja” são reforçados por pronomes demonstrativos como “lá”
e “ali mesmo”. Os primeiros localizam a ação da narrativa e os segundos constroem o efeito
de proximidade do enunciatário com a cena narrada por via da figurativização discursiva. O
cronônimo como “tarde da noite” é essencial para construir o efeito de real da narrativa e o
faz instaurando o temor no enunciatário ao localizar a narrativa sobrenatural em um cenário
noturno.

A esse conjunto de elementos apresentamos na tabela a seguir:

Tabela 1: dircursivização e veridicção no texto 1:

Enunciação (sintaxe discursiva) Figurativização (semântica discursiva)
Debreagem
actancial

Debreagem
temporal

Debreagem
espacial

Cronônimos Topônimos Antropônimos

Ele/ Não-eu Naquele tempo

Uma vez

Lá

naquele lugar

Tarde da
noite

Igreja do
Pilar

dentro da
igreja

lá
ali mesmo

Um cônego

Um doente

Irmão de
ordem

6.2. Análise do causo 2:

As debreagens actancial, temporal e espacial se repetem neste segundo texto
analisado, mostrando a recorrência desse procedimento nesse tipo de narrativa. Temos então
uma enunciação em terceira pessoa, situada em um local distante de onde o enunciador
enuncia, e no tempo passado. Essas debreagens são figurativizadas pelos subcomponentes
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onomásticos dados pelos cronônimos seguintes: “antigamente”, “uma tarde quente de sol” e
“muitas outras vezes”, que nos mostram um quando se deu o ocorrido, e as condições
climáticas deste recorte temporal de modo a realçar a aparência de real (“uma tarde quente
de sol”) e também uma expressão que nos dá a ideia de repetição, de frequência desse
acontecimento na linha do tempo: “muitas outras vezes”.

Já os topônimos que localizam esses eventos são: “perto da Capela da Piedade”,
“aquela região”, “lá”, “a capela e o galpão das tintas”, “local deserto”, “adro da capela”,
“dos lados do Padre Faria”. Cabe salientar que esses topônimos contradizem ao
distanciamento do enunciador de seu discurso, pois a maneira como esses elementos são
apresentados revelam a proximidade do enunciador com a instância espacial do discurso.
Por outro lado o efeito de veridicção é obtido justamente pelo fato de esses elementos
criarem um efeito de proximidade do enunciatário com os fatos narrados, como se o
enunciatário conhecesse esses lugares, ou pudesse passar por eles.

Passando agora para os antropônimos, temos “um senhor que era fiscal”, “um padre”
e a expressão “mesmo fiscal” realçando esse antropônimo para que ele reforce o efeito de
veridicção pela recorrência do fato. Ao conjunto desses subcomponentes onomásticos
apresentamos na tabela a seguir.

Tabela 2: dircursivização e veridicção no texto 2 :

Discursivização (sintaxe discursiva) Figurativização (semântica discursiva)
Debreagem
actancial

Debreagem
temporal

Debreagem
espacial

Antropônimos Topônimos Cronônimos

Ele/não-eu uma vez lá

naquele lugar

um senhor que
era fiscal

um padre

mesmo fiscal

perto da
Capela da
Piedade

aquela região

lá

a capela e o
galpão das
tintas

local deserto

adro da
capela

dos lados do
Padre Faria.

Antigamente

uma tarde
quente de sol

muitas outras
vezes

6. 3. Análise do causo 3:

No causo 3, temos as mesmas relações de entrelaçamento entre um distanciamento e
uma aproximação do enunciador que ao mesmo se ausenta de seu discurso e demonstra ter
proximidade com ele pelo conhecimento e proximidade com o local dos eventos. Assim,
temos as debreagens actanciais, temporais e espaciais criando um tríptico ELE-NAQUELE
TEMPO/HOJE-LÁ/AQUI. Essa sintaxe enunciativa é revestida semanticamente na
figurativização pelos seguintes antropônimos: “africanos”, “ela”, “filho”, “mortais”,
“alguém”. Os topônimos são: “África”, “minas”, “lavras”, “Ouro Preto”, os quais remetem
tanto a história da cidade pela prática ancestral da mineração. Com os cronôninos, o
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enunciador oscila entre a proximidade e o distanciamento em relação ao discurso: “hoje”,
“depois de 19 horas”, “noite” O que apresentamos na tabela seguinte:

Tabela 3: dircursivização e veridicção no texto 3:
Discursivização (sintaxe discursiva) Figurativização (semântica discursiva)
Debreagem
actancial

Debreagem
temporal

Debreagem
espacial

Antropônimos Topônimos Cronônimos

Ele/não-eu
uma vez Lá

naquele lugar

Africanos

ela

filho

mortais

alguém

África

minas

lavras

Ouro Preto

Hoje

depois de 19
horas noite

7. Considerações finais:

As narrativas folclóricas, as de assombração em especial, se mostram
particularmente ricas em desdobramentos que se manifestam através de percursos
narrativos. Assim, uma análise sempre pode gerar a possibilidade de outras análises dentro
do mesmo texto. Na história da Mãe do Ouro, por exemplo, ainda encontramos outro
percurso narrativo possível que é o CONSERVAÇÃO vs MUDANÇA, o que é
possibilitado pelo fato de essa entidade oferecer a quem interaja com ela a passagem de seu
atual estado financeiro (CONSERVAÇÃO) para a um estado de riqueza (MUDANÇA)
graças ao ouro que ela tem em seus cabelos. O ouro, nesse caso, é um objeto-valor que
permite ao actante passar do estado de CONSERVAÇÃO para o de MUDANÇA.

Os causos de assombração, conforme pudemos verificar apresentam uma certa
semelhança com as chamadas narrativas fantásticas pelos tipos de efeitos de sentido, o
estranhamento, a surpresa, a expectativa, encontrados nesses dois gêneros e pela maneira
pela qual esses efeitos são construídos. Tanto nas narrativas fantásticas quanto nos causos
de assombração, os trâmites persuasivos do enunciador mobilizam em última instância, as
emoções do enunciatário: o jogo do fazer-crer e do dever-crer dados pela transação com as
modalidades veridictórias em última instância passam pela incerteza do enunciatário, pelo
seu temor, pelos seus receios. O que nos mostra que as emoções, ou paixões, nesse discurso
seriam também um elemento a ser considerado no jogo de veridicção.

Por fim não poderíamos deixar de salientar a possibilidade de didatização da
abordagem dos causos de assombração devido à riqueza desse tipo de texto. Os causos de
assombração nos permitem observar, por exemplo, vários procedimentos argumentativos e
como eles buscam instaurar uma verdade. O que poderia ser estendido ao estudo de outros
gêneros de texto a partir de um tipo de narrativa muito comum em cidades interioranas e
também muito aprazível ao gosto popular.
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