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ABSTRACT : Based on semiotic’s proposals fo r the study o f passions, mainly the one 
presented  by Fontanille (2003 ), this work tries to an alyze di fferent  forms o f jealousies 
offered in diverse texts. Organized through three syntactic actants, the jealous subject 
(s1), the object of jealousy (O) and the rival subject (s2), the jealousy’s passion unchains 
possession and emulation relationships. The narrative mani festation o f jealousy 
develops acco rding to different stages of a canonic sequen ce. 
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Segundo Fontanille (2003:1), o ciúme não é classificado como uma paixão nos  
textos das antigas culturas indo-européias, mas sim como “um derivado tardio da 
cupidez, na versão d egradada do des ejo amoroso ”. Classicamente, ele t em sido 
representado nas situações amorosas pelos textos de ficção, mas modernamente pod e-se 
veri ficar nas di ferent es formas de representação fi ccional a m ani festação do que 
Fontanille chama “ciúme pro fissional”, isto é, a competição que se instaura entre as  
pessoas que disputam um mesmo cargo numa empresa, uma projeção num determinado  
meio social etc. 

Essas duas formas de repres entação cuja font e é o desejo comportam o  
triângulo actancial - sujeito ciumento, objeto do ciúme e sujeito riv al -, caracterizando, 
segundo Fontanille (2003), dois tipos de ciúme: a) o amoroso, em que prevalece a 
relação com o obj eto e é, port anto, o desejo de ter que s e mani festa; b) o ciúme social, 
em que a relação com o rival é da ordem do ser. No primeiro caso, o desejo se configura 
como possessão, no segundo, como emulação. 

Fontanille (2003:16) postula que o ciúme desenvolve-se em uma dimensão 
sintáxica autônoma na qual se formaliza em um “ esquema passional canônico” que 
compreende as seguintes fas es: a) “constituição” do sujeito apaixonado, em que se 
define essenci almente seu estilo rítmico, caracteri zado p elo abalo e a inquietude; b) 
“disposição”, onde se define sua competên cia princip al e se instala a susp eita e a 
competição ab erta com o rival; c) “ patemização”, o pivô passional propriamente dito; d) 
“emoção”, manifestação pública do estado afetivo induzido; e) “moralização” por m eio 
da qual o sujeito apaixonado restabelece o espaço social, as normas e os usos em curso. 

Tomando por base esse esquema passional canônico, apresentaremos análises  
de di ferentes textos que tratam do ciúme amoroso. A proposta é veri ficar como essa 
paixão dramática, que se est abelece p elo triângulo amoroso, causando uma tensão  
insolúvel entre duas relaçõ es que não podem ser conciliadas, foi discursivizada, gerando  
novos casos de amor. 
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1. A angústia do ciúme. 
 A organização tri angular que constitui a base da relação ciumenta (sujeito  
ciumento, objeto do ciúme e sujeito rival)  desdobra-se muitas vezes na narrativa do  
romance Senilidade, de Italo Svevo, contemplando os dois tipos propostos por 
Fontanille (2003): ciúme de posse e d e emulação. Basi camente, o roman ce trata da 
relação de ciúme que se instaura entre Emílio Brentani e Angiolina. Ele é um homem de 
seus 35 anos, remanescente de uma classe social burgu esa falida, e ela, uma moça muito 
jovem e bonita, oriunda d e uma classe social op erária, in ferior à de Emílio. Como não 
era cogitada a idéia d e um possível cas amento, embora ambos fossem solteiros, ele lhe 
propõe uma relação aberta em que cada um tivesse vida independente. 

Para compens ar a carência de seu ambiente familiar, Angiolina investe em sua 
relação com os homens como uma maneira de subsistência, embora disso Emílio não 
tenha conhecimento. Ocorre, porém, que ele acab a apaixonando-se verd adeiramente por 
Angiolina e a condição p révia d e indep endênci a para ambos começa a s er questionada. 
Primeiramente descob re que ela havia sido noiva de um certo Merighi, abastado 
comerci ante d a cidade, qu e acabara lev ando-a para com ele viver na casa de su a mãe. 
Quando a mãe do rapaz des cobre qu e el a estav a envolvida com outro homem, 
desencadeia o  rompimento do relacionamento entre s eu filho e Angiolina. Essa ligação  
entre Angiolina e Merighi passa a ser o primeiro indício de ciúme de Emílio. 

Outras situaçõ es v ão intensi ficando o  ciúme que s e manifestav a em  Emílio 
todas as vezes que descob ria novos fatos do passado de Angiolina (as fotos de homens  
pregadas na p arede d e seu qu arto, por ex emplo), mas é a comunicação que ela lhe faz, 
certo dia, que o d eixa ab alado definitivament e. Angiolina comunica que tinha fi cado  
noiva de Volpini, um alfaiate de Fiume, para que Emílio se livrasse da sensação de ser o 
homem enganado. O enganado, ent ão, seria seu noivo, um terceiro. Nessas  
circunstân cias Emílio começa a s e indagar: “Ele já a possuía; não desejava mais que 
isso. Por que devia dá-la a outro só para tê-l a mais completament e?” A insegurança de 
Emílio acentua-se na medida em que sente que não tem Angiolina totalmente para si. 

Segundo Fontanille (2003:2), uma característica intrínseca do sujeito ciumento  
é o apego por saturação: “ de fato, toda parte do objeto que o sujeito não controla, ou que 
lhe é imediatamente acessível pode escap ar-lh e e estar à disposição de um rival 
potencial”. Esse é o processo desencad eado pel a relação entre Emílio e Angiolina. 

Por outro lado, Emílio tem um amigo de infância, Stefano Balli, um escultor 
que tem um caráter totalmente contrário ao seu. Enquanto Emílio é uma pessoa mais 
reservada, tímida, Stefano é um homem comunicativo, cativante, acostumado a ser 
sempre o centro d as atenções. Na rel ação d e amizad e entre Emílio e Stefano instaura-se 
a segunda forma de represent ação do ciúme a que Fontanille (2003) faz referência, o 
ciúme social, qual seja, o ciúme emulação. Emílio quer ser aquilo que Stefano é, isto é, 
quer ser um homem envolvente como o amigo o que desencadeia a competição. 

Ao con fessar para Stefano sua p aixão po r Angiolina, Emílio se mostra 
dominado pelo objeto de seu amor. O amigo instaura, então, um percurso de do ação do  
saber para que Emílio não se deixe dominar pelo ciúme, sentimento decorrente do amor 
excessivo. Para tanto, faz a proposta de um jantar entre eles, Angiolina e Margherita. 

A cena do jant ar entre os quatro é um en contro de triângulos do ciúme. Emílio 
sente-se alijado do grupo, enquanto Stefano é o centro das atençõ es e o alvo dos olhares 
e do desejo d as duas mulheres. Seu amigo ocupa duplamente a posi ção do rival: no 
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triângulo do desejo de posse ele é o oponente de Emílio porque prende a aten ção de 
Angiolina; no triângulo do desejo de emulação, novamente Stefano ocupa a posição de 
rival, pois o fato de con centrar as at enções  faz com que ele s eja aquilo que Emílio 
queria ser e não é. O sentimento de humilhação de Emílio é acentuado pela man eira 
dominadora como Stefano trata Margherita, obrigando-a a fazer coisas que ele orden a, e 
a forma zombeteira como trata Angiolina, fazendo críticas a sua beleza física. A 
justificativa de sua atitude consiste no fato de ele querer, durante aqu ele en contro, 
“ensinar” a Emílio como deveria agir com as mulheres. Essas açõ es, porém, 
desencadeiam um  estado  contrário ao des ejado, pois quanto mais Stefano  ag e, mais 
Emílio sente-se diminuído. 

Os desdobramentos da paixão do ciúme no romance de Svevo são muitos e, 
mantendo essa distinção entre o desejo de emulação e o de possessão, ocorrem ao longo 
de toda a narrativa. Por essa mesma razão, o “ esquema passional canônico” repet e-se 
infinitamente. Em cada uma das situações o  sujeito ciumento parte de uma situação de 
inquietação (a sensação de descon fi ança) que se segue à disputa com o rival, quer de 
forma abert a quer de forma v elada, dep endendo  do triângulo do ciúme atualizado. Em 
seguida a isso, dá-se a patemização, que será responsáv el pela trans fo rmação do 
sofrimento da suspeita em dor da disjunção concretizada pela trai ção. Em seguida a esse 
momento do esquem a, dá-s e a exposição pública do estado afetivo, chamada por 
Fontanille (2003) etap a d e “emoção”, e, finalmente, a “ moralização”, que é a et apa do  
restabel ecimento d as normas  de conduta, desfazendo o  desequilíbrio instaurado p elo 
estado patêmico do ciúme. 
 
2. Paixão em segredo. 

Sempre nos chamou a atenção o título do conto “Se eu seria personagem” do  
livro Tutaméia, de Guimarães  Rosa. A curiosidade de saber a razão do título se 
intensifica no primeiro parág rafo do texto quando o narrador ardilosamente se 
autodenomina anônimo e convida-nos a refl etir sobre o porquê desse quali ficativo. Para 
se construir como anônimo e poder se dar a conhecer, inicia uma n arrativa que pod eria 
ser assim sintetizada: um caso de amor bem sucedido. Mas de quantos casos de amor 
bem sucedidos já tratou a literatura... Aguçando nossa cu riosidade pelo desejo de s aber 
o que suced eu, o narrador instala-nos como enunciat ários ativos que devem tentar 
chegar a uma resposta, como fica claro no contrato de leitura logo no início do texto. 
Três são os atores, Titolívio Sérvulo, Orlanda e o anônimo enunciador-n arrador. Os dois 
primeiros têm nomes sug estivos. Tito Lívio é também o nome d e um historiador 
romano que se tornou conhecido por seu estilo brilhante. Orlanda é o feminino de 
Orlando, ator principal do poem a de Boiardo Orlando enamorado. Essa obra inacab ada 
relata a paixão de Orl ando por Angélica. Orlando furioso é também um poema de 
Ariosto que retoma Orlando enamorado onde Boiardo o havia interrompido e n arra, 
sobretudo, a loucura d e Orlando, desdenhado por Ang élica. T . como passa a ser tratado  
Titolívio, a lembrar o estilo brilhante do historiador, apres enta Orl anda para o narrador. 
Primeiramente com qualidades dis fóricas e esse, que nunca a notara, agora só tem olhos 
para ela. Já tendo cons eguido cham ar a aten ção de nosso ator anônimo para a moça, T. 
destaca suas qualidad es eufóricas. Construído o objeto da paixão, pergunta-nos o 
narrador “Onde há uma borboleta, está pronta a p aisagem?” (1967:138) Estava pronta a 
paisagem, o ator anônimo amava Orl anda, assim como Orlando ama Ang élica em 
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Orlando enamorado de Boiardo. Mas não apenas ele, também o sujeito destinador desse 
amor, T itolívio, apaixona-se pelo objeto construído. O triângulo amoroso se faz. Como 
no poema de Ariosto Orlando furioso, espera-se que o desdenhado ness e triângulo 
chegue à loucura. O ciúme se instala. T itolívio e o narrador querem Orl anda só para si. 
Caracteriza-se, assim, o apego exclusivo. 

Descrevemos até aqui as fases da “ constituição” e da “disposição” do esquema 
passional do conto. Quando T itolívio resolve casar-se com Orland a, a narrativa começa 
a desenvolver a terceira fas e do esquema canônico passional, a patemização. O rival sai 
vencedo r e a possibilidade da exclusividade se esvai. É a cena típica da exclusão. O 
dispositivo passional se conclui, na fas e da moralização, com o ódio. Acabou a história, 
houve um caso de amo r mal sucedido, do ponto de vista do anônimo, cujo par amoroso 
é T itolívio e Orlanda. O perdedor confessa “ Sim sofri: como o músico atrás dos surdos  
ou o surdo atrás dos dançantes; mas com cadência.” (1967:140) A narrativa instala, com 
esses comentários, um compasso de espera. E o anônimo, diferentement e de Orlando  
enamorado, não s e torna um Orlando furioso, transforma-se em anônimo esperançoso e 
a estória tem outro des fecho. A conjun ção agora é com a outra ponta do triângulo, com 
o anônimo.  

Para quem lê essa n arrativa fi ca evidente que é uma história de ciúme bem 
sucedido, mas por que o seu título é “ Se eu seria personag em” e seu ator anônimo? Se 
lermos o dispositivo passional sob o  prisma da v eridicção, articul ando as modalidades  
do parecer e do ser, vemos que o enunciador não firmou um contrato de fidúcia com seu 
destinador no nível da aparência. Por ser tímido, não assume o papel de sujeito 
apaixonado. Não  há p aixão para o outro, port anto, o anônimo, não é rival. A p aixão se 
instala no nível do ser, o anônimo só desempenha o papel de ciumento para ele próprio, 
o acordo com o destinador é estab elecido como segredo. O simulacro de apaixonado, a 
sua imagem-fim só se mani festa no nível do ser. Ele não ocup a o lugar de pretendente; 
não se to rna personag em na primeira n arrativa, naquel a criada por T itolívio. O ator 
anônimo constrói uma outra narrativa em qu e n ão é um suj eito passional realizado no  
modo do parecer, mas potencializado; só  é suj eito passional no modo do ser. Para ele, 
Titolívio foi rival no modo do ser, mas não do parecer e Orl anda é su a amad a no modo 
do ser, mas não do parecer. Não sendo o outro no modo do parecer, mas somente do ser, 
não foi ator, personag em, na história contada por Titolívio. Se o ator anônimo tivesse 
projetado o simulacro de ciumento na narrativa p rogramada po r T itolívio, não haveria, 
possivelmente, a segunda narrativa. Não hav eria mais uma história de amor, aqu ela em 
que o anônimo deixou d e ser anônimo ao n arrar a su a história em “ Se eu seria 
personag em”. 
 
3. Papéis invertidos. 

 “Estoriinha”, conto de  Tutaméia   (Rosa, 1967) centrado  na  relação amorosa,  
chama a aten ção pelo vínculo entre dois temas: o ciúme e a violência. 

 No conto em paut a, a representação d essa p aixão fundada no  desejo amoroso   
tem  como triângulo actorial  Rijino, o sujeito ciumento, Elpídia,  o objeto de desejo, e o 
rival, Mearim.  Para que se es clareça o modo como o dispositivo passional é atualizado 
na composição rosian a, recup eramos a história. Rijino casa-se com Elpídia, que  não 
gosta do marido, mas  do irmão  mais novo d ele,  Mearim. Elpídia e o cunh ado fogem, 
porém, Mearim não suporta a culpa e abandona a mulher. Procura o irmão e peniten cia-
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se, pedindo punição pelo erro. Rijino, sabendo que Mearim abandon ara Elpídia, quer 
que o irmão fique com ele.  

Até esse momento da história - que não é apresentad a na ordem cronológica 
como aqui - o leitor não tem in form açõ es sobre a interioridad e de Rijino nem mesmo a 
visão que dele t em outra personagem.  Entret anto, a seqüência das açõ es permite supor 
que o texto conta com uma situação em que o ciúme s e instalara, aind a que as fases do  
dispositivo passional não sejam reproduzidas. Sabe-se apen as que, se houve ou não a 
busca da prova d a trai ção – que, de acordo com Fontanille (2003), leva ao segundo  
sofrimento com seu travo de  amargor e que, no dispositivo passional, é procurada p elo 
ciumento –, a fuga da mulher com o irmão transforma Rijino em marido “enganado”. 
Poder-se-ia dizer que o ciumento foi “desmoralizado”.  

No que se segue, temos a apresentação do dispositivo passional, que, 
entretanto, não se  reproduz d e modo canônico.  Com a chegada do irmão - que, no 
conto em geral, é o sujeito da focalização -, a fase da “ constituição” do ciúme ou de 
uma possível “segunda constituição” se instala: “Rijino imaginava em alguém ausente – 
escarrav a. Outram aneira por dentro devia d e curtir resumos, de tanta espécie. D ela, de 
Elpídia, mais nunca nada referia, tirante o de abafo.” (Rosa, 1967:54) O desejo de 
possessão é claro, bem como a instalação da out ra fase, a da “ disposição”.  Se o desejo 
de possessão é ab afado, Rijino espera, obsessivamente, a chegada da mulher, indo 
aguardar o vapor todas a vezes que ele aport ava.  

Com a exclusividade do apego, evidencia-se também a riv alidade. O  irmão  
“enganado” dá ao mais novo uma arma, explicando que “ninguém prospera sem 
inimigos achados.” O recado cifrado é entendido por Mearim. O que Rijino pretende 
impulsionar, oferecendo a arma ao irmão, é, como diz Fontanille, o  desaparecimento de 
um dos papéis.  No caso em pauta, o do rival ou do objeto de desejo de ambos. 

Para Fontanille (2003), como o objetivo do ciumento é eliminar o rival, este 
desenvolve estrat égias de prot eção  para defender-se fisicamente. No entanto, no conto 
que examinamos, o rival, dado o pro fundo sentimento de culp a, não só não se d efend e, 
como se expõe ao p erigo. O ciumento, por sua vez, aproveita tal circunstân cia, 
movendo-a a seu favor: quer Mearim por perto, como isca. No texto, com essa 
informação, vem a fase d a representação d a cena de exclusão, ou da repetição  dela, já 
que anteriormente os amant es havi am fugido juntos: Rijino quer o irm ão na casa d ele, 
“para chamar atraído aquêle açoite de amor.” (Rosa, 1967:55)   

Como Mearim acomp anha o i rmão na espera obsessiva pel a mulher, ambos  
aguardam sempre o vapor e um dia ela cheg a. “ Só via a ele, Mearim (...) tocando-lhe as 
faces” (Rosa, 1967:55). Rijino segura-a repentinamente, ela puxa um punhal e o m ata. 
Aí se instala a v ariant e, a invers ão de p apéis. Elpídia, o objeto do desejo de possessão, 
revela-se o sujeito do desejo de realizar a relação amoros a com Mearim, de modo que o 
papel eliminado não é, como se espera, o do rival nem o do objeto, mas o do ciumento.  

O conto rosiano em questão parece ilustrar o que diz Fontanille (2003): 
“devido mesmo a essa tensão insolúvel entre du as rel ações qu e não pod em perm anecer 
juntas, o ciúme é um potent e impulso dramático, que comporta numerosas  
possibilidades de mudanças de situações, que determina um processo que somente se 
pode atingir por meio do desaparecimento de, pelo menos, um dos três papéis, ou, mais 
precisam ente, pelo des aparecimento de uma das duas relações: fim do desejo de ter ou  
fim do d esejo de ser.”  T odavia – como não podia deixar d e ser – Guimarães Rosa 
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perco rre caminhos di feren ciados, trazendo novidad es no qu e se refere ao dispositivo 
passional e  surpresa na eliminação do papel  do ciumento. 
 
4. Ciúme: paixão de vida e de morte. 

O ciúme é entendido, aqui, como uma paixão e a investigação acerca de sua 
descrição e mani festação, além d e auxiliar na caracteri zação da cultura, da arte que 
trama essa p aixão, visa a contribuir  para a explicação e incorpo ração teóricas da 
dimensão passional, reunindo-a aos encad eamentos dos estados e das açõ es, que 
compreendem a dimensão narrativa, há muito consolidada pela pesquisa semiótica.  
Trata-se, então, de relacionar a ação à paixão qu e a motiva, de deter a análise na parada 
dos encad eamentos das ações, expondo a impregnação emocional dos estados narrados. 
Afora ess e desenvolvimento da relação entre paixão e ação, pode-s e con front ar paixão e 
razão, considerando a noção de Coquet (1997) do  não-sujeito, no nosso caso, o sujeito 
passional, cuja fala e ação, mediadas somente pelo corpo, são, portanto, irrefletidas. 

A abordagem das paixões pel a semiótica é tributária do estudo da modalização:  
modalização das  açõ es, que compreende di ferentes sobred eterminações do  fazer; 
modalização do ser, que sobredet ermina os estados, as junções entre sujeito e objeto, 
qualifica os modos de relação entre eles.  

Tal como Greimas e Fontanille (1993) e Fontanille (2003), Bertrand (2003) 
reconhece, na definição semiótica d as paixões, a importân cia da fase da s ensibilização, 
mas considera, também ele, o necessário acolhimento da fase da moralização. Enquanto 
a sensibilização caracteri za-se pela timia e pela intensidade que envolvem os estados, as 
ações e suas modalizações, a fase d a moralização ret roativamente identi fica a paixão e a 
avalia no seio de uma comunidade. “ As boas e as más paixões, submetidas a regimes de 
sensibilização e moralização v ariáveis, formam assim taxionomias conotativas que 
permitem identificar e distinguir formas culturais (...), ou variações históricas no interior 
de uma mesma cultura (...)” (Bertrand, 2003, p. 373). 

Em “ Campo geral” (Rosa, 1972), o discurso passional do ciúme, ou seja, a fase 
da patemização não é mani festada, mas essa paixão está ali presente. “ Campo geral” é a 
história do menino Miguilim. Ele é o assunto e a origem, ou seja, a história provém 
dele. Embora seja um narrador em terceira p essoa que nos fala, sua voz mistura-se com 
a do menino e a história que se escuta é aquela que só Miguilim poderia contar, poderia 
sofrer, a que só ele poderia sab er, ver, ou melhor, não-saber, não-ver. O universo do 
Mutum, onde o menino vive, é delimitado, circunscrito à visão de Miguilim, que, fica-
se sabendo no  final d a narrativa, “ não é limpo de vista”. A releitura do conto permite 
recup erar, ao longo de toda a história, o curto alcan ce d a visão de Miguilim, que é, 
porém, sempre sensível, so frida e, talvez por isso, inquieta. No entanto, a inquietud e a 
se an alisar, aqui, é princip almente a qu e provo ca seu sofrimento, é a de s eu p ai, o 
ciumento, que o texto não declara como tal, talvez pelo fato mesmo de Miguilim, 
mesmo tentando, não o entender.  

Pode-se compreender, na história, que o pai de Miguilim, tem ciúme de sua 
mãe. O sujeito, mesmo em conjunção com seu objeto, conjunção consagrad a pelos laços 
familiares, é, pressupõe-se, atormentado pelo ciúme, talvez pelo temor de perder sua 
mulher, talvez pelo desejo de exclusividade, talvez pelo temor dos rivais que se 
apres entam ou que ele próprio constrói: Tio Terêz, Luisaltino, e mesmo o filho, 
Miguilim. É assim que a história de Miguilim pode ser entendida na dependên cia da 
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história de s eu p ai, sobre a qu al não  incide diretamente a narração, mas qu e explica o  
padecimento de Miguilim e, depois, o deslumbramento de uma nova vida.  

Não focalizado em primeiro plano, nem mesmo nomeado, o ciúme do pai pode 
ser depreendido com a coleta de marcas ao longo da história: as indicações pontuais da 
beleza da mãe; o afast amento de T io T erêz, forçado por Vovó Izidra; principalmente, o 
longo e duro sofrimento, (des)entendimento e luta de Miguilim (“ De nada, que o pai se 
cres cia, raivava”); e, finalmente, a morte de Luisaltino, assassinado pelo pai.  

O estado de conjunção/disjunção com o objeto de desejo define-se por um 
sujeito inquieto, melhor dizendo, por um não -sujeito, tomado pela violência n as ações, 
reincidentes  ou contínuas. É um est ado quali fi cado p ela intensid ade do  querer ou p elo 
excesso de apego, que, das sombras, dirige toda a história principal, cuja reorientação  
somente acont ece com a morte do pai, a morte do ciumento, que se mata, se pune, ele 
próprio, pela regra transgredida, pelo assassinato cometido. A disforia e a intensidade 
das imagens, dos incidentes, das ações qualifi cam o s entir do sujeito, motivam suas 
ações, que, com o assentimento de sua própria indignidade, culminam com seu suicídio: 
o julgamento, a moralização, que, não somente o grupo, mas ele próprio se impõe.  

Identifica-se, assim, nesse conto, o ciúme, uma paixão trágica, que encontra um 
fado adverso. No universo rígido do sertão, a morte estabiliza, aplaca os temores, faz 
sossegar o corpo qu e so fre: morre, também n esse conto, o ciumento, o pai que não  
consegue não ser cruel; vive o filho, que descortina o Mutum, lindo, e uma vida nova. 
 
5. O ciúme e o perdão. 

O título da letra da canção de Chico Buarque, gravad a em 1983 para o filme 
Perdoa-me por m e traíres, de Braz Chediak, propõe-nos um sentido que pode ser 
desdobrado. “Mil perdões” sugere inicialmente uma express ão popular usada 
freqü entemente quando “ se sente muito” pela falta cometida; é uma exp ressão  
intensificadora. T al expressão contém, ainda, o sema da quantidade, denotando várias  
situações a pedirem para serem perdoadas. Os dois sentidos cabem no título e na letra da 
canção, com uma su rpreendente di ferença: aqui o p erdão não é pedido mas con cedido. 
Nesse caso, o  perd ão s e mani festa como resposta a uma situação de ciúme, mais uma 
vez com uma notável di ferença: o ponto de vista adotado é o do objeto do ciúme 
amoroso. Com essa equação invertida, vamos pensar na construção de alguns sentidos. 

A paixão do ciúme, apresentada como uma org anização sintagmática de 
estados de alma, aparece mani festad a no  texto  por meio de  revestimentos figurativos 
que cobrem as açõ es que a definem. O sujeito ciumento de “ Mil perdões” é 
caracterizado po r “mil” ações típicas do sujeito actancial do ciúme: fazer mil perguntas  
descabidas/ p edir perd ão/ amar d emais/ ligar p ara todos os lug ares/ bater /contar as  
horas de aus ência/ chorar. Quem assim o caracteriza é o objeto do ciúme que, 
assumindo a voz narrativa, fund e-se ao papel do rival, sofrendo a ação do sujeito. A fase 
da constituição da paixão é marcada pela inquietude do sujeito, gerada pel a suspeita de 
um rival que s eu ciúme inventa e multiplica. Apego e rivalidade são, aqui, 
con figurações  que se articulam. Se o objeto se d eixa apeg ar, não  há ciúme. Qu ando o  
objeto resiste ao apego, transforma-se em rival do sujeito ciumento.  

Como não há, para o sujeito, evidência de acontecimento decisivo, seu ciúme é 
captado antes da o corrência do qu e Fontanille ch ama de pivô, contaminando a relação  
com o objeto de temor e angústia. O objeto do ciúme percebe tal inquietude que gu arda  
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o vestígio ameaçado r e imaginário de um anti-sujeito. A interseção  entre as duas  
con figurações n ão é um simples acúmulo sem ântico ou uma conex ão de isotopias – 
cada um a delas s e acha modi ficada sob a in fluên cia d a outra. Sujeito e objeto criam-se 
mutuamente. O narrador, objeto do ciúme, assume o papel actan cial de anti-sujeito, 
minando o apego possessivo e desviando o desejo. 

Mas a resistênci a ao ap ego mani festa-se sob  a forma da mentira (parece 
inocente, mas não é) e a  manifestação pública do sujeito ciumento qualifica 
euforicamente o anti-sujeito que, “ aprendendo a mentir”, estabelece para si um percurso  
de ação contrário ao do sujeito – sai r/ rodar exuberante/ mentir/ demo rar/ chorar de rir/ 
trair .  À dor do sujeito ciumento se contrapõe o gozo do objeto do ciúme que vê, assim, 
criadas as condi ções que justificam a mentira e a trai ção. O que o sujeito ciumento teme 
acontece por força d e seu temor e, por isso, plenamente se justifica e se des culpa. O 
contrato fiduciário que se estabelece entre os am antes é rompido pelo sujeito ciumento, 
que estabelece, no mesmo gesto, um novo contrato fiduciário com o riv al (anti-sujeito), 
baseado na mentira e na traição. 

O que surpreende no t exto é que o narrador “perde” o sujeito por tê-lo  
trans formado de objeto em anti-sujeito, rompendo um contrato de amor (“ por fazeres  
mil perguntas/que em vidas que andam juntas/ninguém faz”) e estab elecendo um 
contrato d e rivalidad e (“ por ergueres a mão/ por bateres em mim”). Perdo a e aceita o  
novo contrato, assumindo o papel de anti-sujeito que mente e trai.  

Como quem manda é sempre quem cont a, neste texto de Chico Buarque temos  
o exemplo de um narrador que estabelece os papéis e, com eles, os contratos a serem 
cumpridos e a serem rompidos. E o efeito irônico que se depreende da “ moralização” 
dessa fábula exemplar é que quem deveria pedir o perd ão é quem o concede porqu e, 
acima de tudo, é quem conta a estória. 

 
RESUMO: T omando por base a proposta semiótica para o estudo das p aixões, 
principalmente a apresentada por Fontanille (2003), este t rabalho  analisa as  formas de 
manifestação do ciúme em diferentes textos. Organizada a partir de três actantes  
sintáticos, o sujeito ciumento (s1), o objeto do ciúme (O) e o sujeito rival (s2), a paixão  
do ciúme desencadeia as relações de poss e e emulação. A mani festação narrativa do  
ciúme desenvolve-se de acordo com as etapas de uma seqüên cia canônica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ciúme; desejo; emulação; paixão; possessão.  
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