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RESUMO  

Este projeto, intitulado “Do inteligível ao sensível. As relações afetivas em “Romeu e 

Julieta” de Sérgio Sant’Anna. Uma abordagem semiótica”, analisa contos do escritor 

brasileiro contemporâneo Sérgio Sant’Anna, com base no referencial teórico da 

semiótica discursiva. Analisamos os percursos dos atores como sujeitos 

pragmáticos, cognitivos  e passionais para identificar seus papéis actanciais, 

temáticos e patêmicos.  

INTRODUÇÃO 

Sérgio Sant’Anna é ganhador por duas vezes do prêmio Jabuti e tem traduções de 

sua obra lançadas na Alemanha, Tchecoslováquia e na Itália. Neste projeto de 

iniciação científica analisamos o conto “Romeu e Julieta” que faz parte da obra 

Notas de Manfredo Rangel (1973). O texto é constituído de treze minicontos cujo 

tema comum são as relações afetivas entre homens e mulheres de diferentes faixas 

etárias. A partir do arcabouço teórico da Semiótica Francesa nos propusemos a 

apreender a construção da identidade dos atores e suas relações contratuais e 

polêmicas com outros atores, como sujeitos pragmáticos, cognitivos e passionais no 

nível do enunciado dos textos.  

OBJETIVOS 

O projeto visa a analisar  a construção dos sentidos dos contos, que são objeto de 

análise, aplicando elementos do percurso gerativo de sentido neste momento da 

pesquisa do quinto ao nono microconto com a finalidade de analisar o percurso dos 

atores e depreender a construção de sua identidade, as paixões que os movem, 

seus estados de alma e os valores que dão sentido a sua existência.  

METODOLOGIA 

O referencial teórico-metodológico utilizado na pesquisa é o da semiótica 

francesa, que inicialmente propõe um modelo teórico, denominado percurso gerativo 

de sentido, relacionado à semiótica da ação.  O percurso visa a reconstruir os 

sentidos dos textos a partir dos elementos mais simples e abstratos em direção a 

suas unidades mais concretas e  complexas ou vice-versa. 

O percurso gerativo de sentido constitui-se de três etapas, de acordo com 

Barros (2005, p. 9).   A primeira, denominada nível fundamental ou das estruturas 

fundamentais, trata da significação através de oposições semânticas que estão na 

base do texto. A segunda, denominada nível narrativo ou das estruturas narrativas,  

organiza a narrativa com base no ponto de vista de um sujeito. Já  a terceira etapa,  



a do nível discursivo ou das estruturas discursivas,  é aquela em  que o sujeito da 

enunciação assume a narrativa. 

           O terceiro nível, o das estruturas discursivas, é aquele em que predomina o 

maior grau de concretude do texto. De acordo com Fiorin (2006, p.43-45), esse nível 

produz variações de conteúdos narrativos invariantes e é veiculado por um ou vários 

planos de expressão, produzindo textos que são a manifestação do discurso. Nesse 

nível instaura-se o sujeito da enunciação, que se situa num tempo, o agora, e num 

espaço, o aqui, e que é responsável por projetar pessoas, espaços e tempos que 

povoam o enunciado. 

DESENVOLVIMENTO  E RESULTADOS PRELIMINARES 

O quinto conto trata de um noivado em que o sujeito, no papel temático de noivo,  

sente o estado patêmico de repulsa em relação ao noivo,  conforme se manifesta no 

enunciado ; “quando ele a beijou na boca, ela o sentiu repulsivo e teve certeza de 

que iria traí-lo depois do casamento”. As figuras “ela pensou que ele era muito 

chato” concretizam o tema da insatisfação do sujeito feminino em relação ao noivo.  . 

Tendo em vista a modalização do ser,   o sujeito noiva se relaciona com os valores 

modais de querer-ser outra pessoa para que se encontrasse em outra situação que 

não fosse a de um noivado. Semioticamente, o sujeito noiva está dotado de um 

querer ter força para abandonar o noivo, mas não pode-fazer conforme as figuras 

“nunca admitiria o fracasso que eles eram”,  que revela a oposição entre essência e 

aparência. 

 No sexto microconto o texto retrata a realização da comunhão sexual de um casal. 

O sujeito feminino demonstra por meio das figuras “ela enterrou as unhas nos 

ombros dele e disse que nunca fizera aquilo antes e que era muito bom.”  e 

“enquanto a beijava em todas as partes do corpo” o estado de conjunção com o 

objeto valor prazer sexual. Assim, essa figura revela o tema da descoberta do prazer 

sexual. 

O sétimo miniconto relata um vigésimo aniversário de casamento de um casal que 

foram comemorar a data em um dos melhores restaurantes da cidade. O narrador 

nos remete,  por meio da  figura “De brincadeira, a carregou nos braços para a cama 

”ao tema da tradicional noite de núpcias de um   casal recém-casado, na qual o 

marido carrega a esposa até a cama. Para o sujeito  masculino era  como se 

quisesse reviver a experiência da comunhão sexual de outrora, da época de 

juventude. Segundo o sujeito marido,  “ela se encontrava bastante desejável para 

uma mulher de mais de quarenta anos”. O marido  tentou realizar a conjunção 

sexual , mas não conseguiu. Isso ocorreu porque ele vislumbrou  veias azuis  em 

seu corpo.   Assim, ao querer-fazer se sobrepõe o não poder fazer, a sua impotência 

pelo fato e a mulher idealizada não mais existir, o que faz  com que o sujeito marido 

fique em disjunção com o objeto valor prazer sexual. Há um arrefecimento do prazer 



devido ao peso da idade feminina, associada à perda do prazer masculino, o que 

configura o tema do machismo, 

No oitavo conto temos a história de um homem que têm um olho de vidro e faz uma 

proposta para sua parceira. Neste texto o sujeito ele da narrativa pergunta se ela 

amaria alguém que tivesse um olho de vidro, ela disse que “a venda negra nos olhos 

até o tornava atraente, misterioso”. Questionando a fala anterior do sujeito ela da 

história ele, bêbado, diz que “as pessoas precisam se conhecer até o fundo” em 

seguida ele arranca o olho de vidro e joga dentro da laranjada dela, assim, propõe 

para a parceira que se ela bebesse a laranjada com o olho dele dentro “ele ficaria 

apaixonado para sempre”.  A figura “Ela bebeu” concretiza o tema da submissão da 

mulher perante o sujeito masculino da história.  

No nono microconto a história é de uma lua de mel de um casal. Nesta história o 

sujeito, no papel temático  de   sargento de polícia’  “era um sujeito fechado, 

guardava as coisas para si mesmo, refletindo nelas”.  A história retrata a dúvida do 

sujeito masculino  quanto à virgindade da esposa na lua de mel. Ele procurou 

vestígios de sangue no lençol na manhã seguinte enquanto ela foi ao banheiro, e, 

não o encontrando,  pensou:  “Um sargento da polícia ninguém passa para trás”.  Na 

noite seguinte “ele saiu para a rua, apesar da lua de mel”  e, quando voltou bêbado 

“deu vinte e cinco facadas nela”,  deixando “o lençol empapado de sangue. Como 

sujeito de fazer , no nível narrativo leva a mulher da conjunção para a disjunção com 

o objeto-valor vida. A figura  “vinte e cinco facadas”, que leva à morte do sujeito 

feminino   manifesta o  tema da violência contra a mulher.  O assassinato que o 

sujeito realiza revela a crítica do narrador em relação as valores patriarcais , uma 

vez o sujeito masculino valorizava a mulher apenas e unicamente pelo  objeto- valor 

virgindade.  
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