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RESUMO: Este trabalho faz parte de nosso projeto de iniciação científica que 

analisa contos do escritor brasileiro contemporâneo Sérgio Sant'Anna, a partir do 

referencial teórico da Semiótica francesa.  Sérgio Sant’Anna é ganhador por duas 

vezes do prêmio Jabuti, além de ter traduções de sua obra lançadas na Alemanha e 

na Itália. Os textos fazem parte das obras O vôo da madrugada e  Notas de 

Manfredo Rangel, repórter (a respeito de Kramer). Nosso objetivo é analisar as 

estratégias utilizadas pelo enunciador na construção dos textos, observando 

especialmente as ações e as paixões dos atores protagonistas. A teoria semiótica 

francesa, que dá sustentação à pesquisa,  tem por objetivo mostrar as condições da 

apreensão e da construção dos sentidos  dos textos,  por meio de sua estruturação 

interna  e por meio das relações que se estabelecem entre o fazer persuasivo do 

enunciador e o fazer interpretativo do enunciatário. No primeiro caso, o texto é 

estudado como objeto de significação, por outro lado, no segundo, estuda-se o texto 

como objeto de comunicação entre o enunciador, simulacro do produtor do texto, e o 

enunciatário, simulacro do leitor, com a finalidade de examiná-lo em relação ao 

contexto sócio-histórico que o envolve e que lhe atribui sentido. Esta comunicação 

se volta para a análise do conto  “Romeu e Julieta” (SANT’ANNA, 2007) com o 

objetivo de aplicar  elementos da semiótica da ação e da semiótica das paixões ao 

texto.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 O conto selecionado para esta apresentação é  “Romeu e Julieta”, que faz parte da 

obra Notas de Manfredo Rangel (SANT’ANNA, 2007).   “Romeu e Julieta” é um texto 

constituído de treze  pequenas histórias  que tratam da relação  entre homens e 

mulheres, focalizando o modo como elas  se engendram na esfera da afetividade e 

da  sexualidade.  Nosso objetivo é analisar, tendo em vista o plano da história, ou do 

texto enunciado, a construção dos atores feminino e masculino em cada uma das 

micronarrativas,  observando o modo como se processam as relações entre os 

casais. Por outro lado, a análise incidirá sobre o plano  do discurso, ou da 

enunciação, com vistas a apreender as estratégias utilizadas pelo enunciador na 

construção do texto que estabelece um diálogo irônico com o texto de Shakespeare  

ao tratar das relações   entre o universo masculino e o universo feminino  na 

contemporaneidade. 



 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

 Este projeto, que se inicia neste segundo semestre de 2016,  tem por  objetivo  

analisar primeiramente o nível do enunciado  dos textos, observando a ação dos 

atores protagonistas e as paixões  que  os acometem. Para isso, faremos 

inicialmente uma revisão bibliográfica dos estudos relacionados à semiótica da ação 

e, posteriormente, à semiótica das paixões. Devemos lembrar que a semiótica da 

ação entende a narrativa  como espetáculo que representa o fazer do homem o qual   

transforma o mundo e constrói  para a análise dos textos uma hipótese teórico-

metodológica  que é conhecida como percurso gerativo de sentido.  Pretendemos 

aplicar os três níveis do percurso gerativo aos textos. Em “Romeu e Julieta”, 

focalizamos especificamente o nível discursivo, lugar  do percurso em que se 

inscrevem os temas recobertos por figuras que simulam o mundo natural e os 

valores que estão na base do texto. É por meio da análise do nível discursivo que se 

aprendem também o modo como se configuram nos textos as relações intertextuais. 

A seguir, faremos um estudo sobre o conceito de paixão em semiótica, que  é 

entendida como efeito de sentido inscrito e codificado nas linguagens. Iniciamos a 

análise do conto, observando o percurso dos atores protagonistas dos textos como 

sujeitos pragmáticos, ou seja, sujeitos que agem no mundo em busca de valores que 

dão sentido a sua existência e como sujeitos passionais, revelando seus estados de 

alma. 

 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Em “Romeu e Julieta”, começamos a análise pelas quatro primeiras micronarrativas 

que compõem o conto. A primeira micronarrativa trata da relação entre dois 

adolescentes  que descobrem a sexualidade de forma romântica. O ponto de vista é 

do menino que, vencendo o estado de timidez, é manipulado e desenvolve a 

competência para conquistar uma garota, seu objeto-valor, convidando-a para um 

cinema onde ela lhe dá a mão e ele se assegura assim, de que “as coisas 

começariam a acontecer” (SANT’ANNA, 2007, p. 45).  Como história que inicia a 

trama do texto, essa primeira micronarrativa revela o despertar da paixão  amorosa 

entre os dois atores. Nas outras onze minificções que se sucedem, no entanto, as 



relações afetivas são marcadas ou pela frustração ou pela violência. Na segunda, os 

atores são um casal de idosos já desinteressados, ou seja disjuntos do objeto-valor 

“prazer sexual”.  No entanto, o marido está manipulado para querer esse objeto-

valor. Ele sai de casa todo arrumado e a mulher, cujo ponto de vista 

acompanhamos,  percebe que o marido não conseguiu realizar a performance 

amorosa. Penalizada,  ela dá-lhe a mão que ele  aperta com força. Assim, nota-se 

na história o arrefecimento da sexualidade, mas  a manutenção da relação afetiva. A 

terceira  história trata da primeira relação sexual de uma mulher que se dá num 

parque. Ela simula um orgasmo, e a paixão que prevalece é a do medo de ser 

descoberta pelos passantes. Esse medo faz com que ela se recorde dessa noite 

como a melhor de sua vida.  Medo e sexualidade se entrelaçam, portanto, na história 

em que o objeto-valor “prazer sexual” se processa como uma mentira, ou seja, 

parece, mas não é. (cf. BARROS, 2005). Na quarta narrativa os personagem são 

mendigos, e o homem procura a mulher debaixo de uma ponte. A mulher permite 

que ele realize o ato sexual, mas tomada pelo cansaço, não sente prazer na relação. 

A mulher, ao possibilitar que o homem entre em conjunção com o prazer sexual, se 

submete, portanto, a seu desejo.  

Percebemos que nas quatro micronarrativas em análise,  assim como nas  nove que 

as sucedem,  os atores feminino e masculino não têm um nome que os individualize, 

porque representam as relações entre homem e mulher  ora na esfera da 

sexualidade, apenas, ora na esfera da sexualidade e da afetividade. 
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