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 Resumo 

Este projeto analisa o conto “Entre as Linhas”do livro Páginas sem glória(2012) do  

escritor brasileiro contemporâneo  Sérgio Sant’Anna,  a partir do  referencial teórico 

da semiótica francesa.  Temos por objetivo analisar as estratégias utilizadas pelo 

enunciador na construção da história, observando as relações entre a instância da 

enunciação e o discurso enunciado.  Tendo em vista esse objetivo, fizemos uma 

revisão bibliográfica dos estudos relacionados à semiótica da ação, especialmente 

no que diz respeito à sintaxe e à semântica discursivas e  sobre o caráter 

metadiscursivo da história, no que concerne à construção dos atores da enunciação 

e  do enunciado e às relações entre enunciador e enunciatário e narrador e 

narratário, evidenciando o caráter estésico do texto que se caracteriza por ser 

metadiscursivo ou metaficcional 

 

Introdução 

O conto “Entre as Linhas”, de Sérgio Sant’Anna (2012) é objeto de análise de nosso 

projeto de iniciação científica  a partir do  referencial teórico da semiótica francesa 

que está em andamento desde o ano de 2013. Fizemos no primeiro ano da 

pesquisa,uma revisão bibliográfica  dos estudos relacionados à semiótica da ação e   

sobre o caráter metadiscursivo da história, no que concerne à construção dos  

atores da enunciação e  do enunciado Nesse sentido,  o projeto voltou-se para  

aspectos da semiótica da ação. Na continuidade do projeto, a pesquisa está voltada, 

para a construção dos atores com a finalidade de aprender sua subjetividade e seus 

estados de alma.. 

 

Objetivo 

Nosso objetivo é descrever as estratégias utilizadas pelo enunciador na construção 

do texto em que há a projeção de dois atores, no presente da enunciação,Fernando 

e uma amiga, que dialogam sobre a novela escrita pelo primeiro. Fernando pedira à 

amiga que opinasse sobre a obra, e o texto, com o qual o enunciatário-leitor entra 

em contato, constrói-se com base nos comentários críticos da amiga sobre a obra de 

Fernando. Assim, o texto consiste no relato sobre a leitura de uma novela, realizado 

por uma crítica que, ao analisá-la, possibilita ao leitor entrar em contato com a 

história a partir da sua percepção.  

 



Metodologia  

 A análise se volta para o texto tanto como objeto de significação quanto como 

objeto de comunicação, em que observamos as relações que nele se estabelecem 

entre o narrador - Fernando - e o narratário, a amiga não nomeada que, na verdade, 

se constitui como o narrador principal do texto.  

Utilizamos elementos do percurso gerativo de sentido com a finalidade de observar o 

caráter metadiscursivo do texto, uma vez quena história há a reflexão sobre a 

própria  construção da história. Portanto, nosso propósito é procurar compreender a 

construção das significações do texto como objeto literário e as relações de 

comunicação entre os narrador e onarratário da história. 

 

Desenvolvimento 

Na história que conhecemos a partir dos comentários da crítica literária, temos a 

relação afetivaentre  três sujeitos:  Pedro, Viviane e Misael, que formam um triângulo 

amoroso. Pedro também é um escritor, que vive uma paixão intensapor Viviane e  

sente que o único modo de possuí-la toda é transformando-a em personagem de 

sua história. Pedro é dominado pela paixão do ciúme de Misael,seu rival, com quem 

Viviane também se relaciona afetivamente. Assim,Pedro  vive em conflito entre o  

desejo de  possuir Viviane  plenamente (querer-ser) e  a incapacidade de tê-la  como 

seu objeto-valor apenas para si (não-poder-ser), uma vez que   o objeto-valor, para 

Viviane, é o prazer e a liberdade. A grande recaída no final da história, inicia-se 

quando Pedro sente que pode perder Viviane, ou seja, em termos semióticos,  sente 

que pode entrar em disjunção com seu objeto-valor.Portanto, no desenlace, Pedro, 

num último encontro com Viviane, antes de sua partida, coloca um sonífero na sua 

taça de vinho  para retardar a partida da amada.  A história se constrói, portanto, a 

partir dos comentários metadiscursivos do narratário feminino sobre essa  história,  e 

o comportamento de seus atores.   

 

Resultados Preliminares  

Fernando,ao procurar a amiga, crítica literária, para fazer comentários sobre seu 

texto, busca uma sanção, ou seja, um julgamento sobre a sua performance, que é a 

construção do texto. Assim, o escritor tem como objeto-valor, o próprio texto literário 

que escreveu.  Pedro, o personagem da históriade Fernando, também é um escritor, 



que vive uma paixão intensa por Viviane e  sente que o único modo de possuí-la 

toda é transformando-a em personagem de sua história. 

Pedro é dominado pela paixão do ciúme de Misael,seu rival, com quem Viviane 

também se relaciona afetivamente. Assim, observamos que Pedro  vive em conflito 

entre o querer possuir Viviane  plenamente e não poder tê-la  como seu objeto-valor 

apenas para si.Por outro lado, o objeto-valor, para Viviane, é o prazer e a liberdade. 

A grande recaída no final da história, inicia-se quando Pedro sente que pode perder 

Viviane, ou seja, em termos semióticos, sente que pode entrar em disjunção com 

seu objeto-valor. Portanto, no desenlace, Pedro, num último encontro com Viviane, 

antes de sua partida, coloca um sonífero na sua taça de vinho para retardar a 

partida da amada. Esse sonífero é uma figura que concretiza a conquista do poder-

fazer do sujeito: poder obter a sensação de total posse do objeto-valor, que ele 

possui fisicamente num instante de inconsciência da amada.  

Entre as linhas” tematiza, portanto, a relação entre a fugacidade das relações 

afetivas na vida e  a  perenidade das relações afetivas  na   história narrada. O texto 

oscila entre o inteligível e o sensível e com o conceito de estesia podemos observar 

o  seu caráter metadiscursivo. O inteligível se relaciona às reflexões da crítica 

literária sobre a novela, que constitui a obra no plano da narração em que ela, como 

narratário,reflete sobre a história criada pelo narrador, Fernando. O sensível se 

associa à história narrada que trata das paixões e das relações afetivas entre seus 

personagens (atores) Pedro, Viviane e Misael. 
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