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Resumo 

Este trabalho analisa, com o auxílio das ferramentas teóricas da Semiótica do 

Discurso, a construção do sentido no conto “Uma carta”, do escritor carioca 

Sérgio Sant'Anna. A Semiótica busca descrever o processo da significação 

manifestado nos textos, que  são compreendidos como totalidades de sentido. 

Para empreender a análise textual, a teoria propõe um modelo teórico 

composto por três níveis hierarquizados em diferentes graus de complexidade 

e abstração: o fundamental, o narrativo e o discursivo. A análise, aqui 

empreendida, concentra-se no nível discursivo do percurso, através da 

observação de  como se projetam as categorias de pessoa, espaço e tempo e 

como se organizam os temas e figuras no conto. O conto, escrito em um 

formato de carta, narra as lembranças e fantasias da narradora Beatriz, após 

um único e intenso encontro sexual com Carlos, destinatário da carta.  O 

objetivo geral da análise consiste em compreender como se orquestra essa 

narrativa em que se tematiza e discute o processo da escrita.  

Palavras-chave: Semiótica; Discurso Literário; Sérgio Sant’Anna. 
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Abstract 

This paper analyses, through the Semiotics of the Discourse theory, the sense 

building in Sérgio Sant’Anna’s short story “Uma carta”. The Semiotics theory 

looks forward to describe the meaning process manifested in texts. Those are 

understood as a sensse’s totality. This theory proposes a theoric model  

containing three hierarquical levels in different levels of abstraction and 

compleity: fundamental, narrative and discoursive. the present analysis focuses 

on the discoursive level while observing how the person, space and time’s 

categories well as themes and figures are organized in the short story. 

Sant’Anna’s short story is written as if it were a letter. It narrates Beatriz’s 

fantasies,  and memories after a single sexual date with Carlos, to whom the 

letter is adressed to. The letter’s main aim is to comprehend how this narrative, 

in which the writing process is discussed and analysed  on it’s themes, is built. 

Key-words: Semiotics; Literary Discourse ; Sérgio Sant’Anna. 
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A linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem 

no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de 

dedos, ou dedos, na ponta das palavras. Minha 

linguagem treme de desejo. 

 

(Barthes – Fragmentos de um discurso amoroso) 
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Introdução 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

(Carlos Drummond de Andrade – Procura da Poesia) 

 

 

Do fascínio pela literatura e pela criação e emprego da linguagem literária 

nasce este trabalho. O mundo das palavras e os seres de papel tão ricos, 

complexos e intrigantes merecem ser estudados do ponto de vista da 

linguagem que dá a eles existência. Um primeiro recorte, elegendo a literatura 

brasileira contemporânea como terreno fértil a ser estudado, nos conduziu à 

obra magistral de Sérgio Sant'Anna. 

Conforme aponta Pavarin (2012) em matéria da revista Época sobre o 

autor, a diversidade de estilos narrativos de Sant’Anna, que foi criado no meio 

da literatura de vanguarda e passou a se destacar em meados dos anos 1970, 

chamou a atenção de fãs de literatura. Desse destaque veio uma sucessão de 

prêmios — três Jabutis, um Prêmio Clarice Lispector da Fundação Biblioteca 

Nacional e um Portugal Telecom, entre outros. (Cf. PAVARIN, 2012) 

Em meio às leituras para nos aproximarmos da obra desse autor, nos 

vimos frente a uma escrita nobre e vaidosa de si mesma, um texto que, de 

certa forma, gira em torno de si, que questiona as possibilidades da própria 

literatura, que explora corajosamente suas margens. Ou, como melhor escreve 

Mesquita (2010): 

A inquietude do autor se expressa pelo constante trânsito entre 
diferentes formas de narrar, o que dificulta e por vezes torna quase 
impossível classificá-lo segundo noções estanques de gêneros. Seus 
narradores, num complicado anseio por um absoluto de linguagem que 
abranja todas as facetas da existência, acompanhado por um 
prospectivo exercício crítico-intelectual que bordeja o indizível, 
desdobram-se nos meandros dos próprios devaneios e cogitações, 
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tendo infinitos raciocínios que servem de trampolins para a pesquisa 
formal (MESQUITA, 2010, p.16).  

Eram tantas obras ricas que poderíamos explorar, tantos narradores 

escancarados, tanta mescla de gêneros, diferentes linguagens artísticas postas 

em diálogo... Encantou-nos, particularmente, o discurso metaficcional 

engendrado na obra desse escritor carioca. Entende-se por discurso 

metaficcional aquele que faz questão de não deixar que o leitor se esqueça de 

que está diante de uma obra ficcional ao revelar, propositalmente, os 

mecanismos envolvidos na produção literária. Em “O duelo”, conto presente no 

livro “A Senhorita Simpson”, o narrador não esconde seu poder de modelar e 

lapidar o texto, tampouco modifica a cidade em nome de sua narrativa, 

provocando e instigando a percepção do leitor: 

De um lado vinha eu (de onde? Desde quando?) com meu jeito 
nervoso de andar (muito cigarro, muita angústia), olhando fixo para um 
ponto cravado dentro de mim mesmo, eliminando todo o supérfluo da 
rua, deixando apenas contornos, esqueletos de prédios, postes de 
luzes amareladas, capas de chuva, gotas brilhantes, neblina, embora 
fosse dia ainda e fizesse sol. Um bom observador apontaria que eu 
coxeava um pouco, não me lembrando de que forma fora atingido: 
provavelmente por dentro. Há um momento em que as cordas se 
partem, e é tudo (SANT’ANNA, 1989, p. 9). 

Em outras obras a metaficção também invade a narrativa. É o que ocorre 

em “O monstro”, conto que dá nome ao livro “O monstro – três histórias de 

amor”, como podemos observar no trecho: "Não sei mais quem sou, Dorothy, 

não sei o que é verdade ou mentira em minha vida. Às vezes só as histórias 

me parecem reais" (SANT’ANNA, 1994, p. 145). 

Essa mesma reflexão sobre o ato de escrever está presente em 

“Confissões de Ralfo: Uma Autobiografia Imaginária”. Nesse conto, o narrador-

protagonista explica que acha sua vida pouco interessante, que está insatisfeito 

com seu presente e descrente de seu futuro. Por isso, transforma-se em 

personagem e passa a viver uma realidade imaginária e que se torna mais 

interessante que o real. O narrador criado por Sergio Santa’Anna questiona os 

limites entre a ficção e realidade e, mais que isso, parece estar em constante 

reflexão sobre a tarefa de escrever:  
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[...] Que alívio, portanto, pode trazer para mim o fato de que tais 
coisas aconteceram apenas ficcionalmente comigo? Pois poderia ter 
sido assim: 

Eles me arrancaram do carro e me empurraram, aos bofetões, para 
uma cela imunda e infestada de pequenos insetos sobre um chão de 
cimento [...](SANT’ANNA, 1975, p. 111). 

 

Em "Confissões de Ralfo", o leitor  depara-se não somente com a reflexão 

sobre o ato da escrita, mas também com a engenhosidade de um narrador que 

expõe as venturas e desventuras de seu fazer literário, que brinca 

astuciosamente com os limites entre realidade e ficção. 

Em face da identificação com as obras de Sant'Anna, escolhemos o conto 

“Uma carta”, presente em “O monstro – três histórias de amor”. Apenas um 

conto pode parecer uma escolha incipiente para um estudo de mestrado, mas a 

riqueza construída tão expressivamente  nessa obra, as facetas e os jogos 

cuidadosamente bordados no texto nos permitiram tomá-lo como uma 

totalidade pertinente à análise. 

Nesse livro, como em outras obras de Sérgio Sant’Anna, o leitor é 

convidado a contemplar as palavras, a deter-se nelas, observá-las com 

cuidado.  Há nas narrativas uma reflexão sobre a própria arte, com um tom 

experimental. Os textos desse livro, que traz em seu corpo três contos (“Uma 

carta”, “O monstro” e “As cartas não mentem jamais”), pintam um mundo feito 

de paixões e violências, de um erotismo mais ligado ao pensamento que ao 

corpo em si. Os espaços nessas três narrativas são tão diversos quanto são os 

gêneros evocados, através de um passeio que vai da carta à entrevista 

jornalística. O primeiro conto está espacialmente alocado em uma cidade do 

interior, o segundo em uma prisão, e o terceiro em um hotel luxuoso. 

Em “Uma carta”, uma narradora caleidoscópica reconstrói um mundo a 

partir de suas lembranças, movida pelo desejo do encontro com o prazer que 

não lhe pudera ser dado por um homem. Essa narradora, que depois será 

nomeada Beatriz, conta sua aventura sexual com um forasteiro vindo de São 

Paulo para a cidade do interior onde mora e trabalha. Os dois se conhecem na 

apresentação do projeto da obra em que ambos trabalhariam.  
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A narrativa acontece dois dias depois do encontro íntimo que tiveram, no 

mesmo dia em que se conheceram após o final da apresentação do projeto. Na 

ocasião, Beatriz inventa para o prefeito a desculpa de que ela levaria Carlos 

até o hotel onde ele estava hospedado, conforme, segundo ela, haveriam 

combinado previamente. No meio do caminho, após tomar a direção da mata, 

Beatriz para o carro em um ponto ermo em que os dois, ali dentro, têm seu 

único encontro sexual. De sua casa, a narradora rememora e recria, com a 

escrita,  os momentos vividos com o forasteiro e tece diversas imaginações que 

prolongam os momentos vividos. Fantasia um encontro dentro de uma casa de 

fazenda, outro um hotel em São Paulo e, por fim, um reencontro na própria 

mata, só que dessa vez do lado de fora do carro. Conforme vamos notando, o 

desenrolar do conto apresenta construções e reconstruções dos momentos 

anteriores ao encontro sexual da narradora com o amante, digressões e 

previsões sobre o futuro da carta, seu envio e a reação que causará no 

possível enunciatário.  

No decorrer da narração, conta sobre seu gosto pelo perigo, como quando 

esteve a encarar uma serpente pronta para atacá-la e das aranhas que 

ocasionalmente entram no anexo a sua casa que usa como escritório e de 

onde escreve a carta endereçada a Carlos. Gradualmente, a narrativa do 

encontro cede lugar à reflexão sobre o ato de escrever. A identidade da 

narradora e também o que narra vão se tornando nebulosos, como veremos 

mais adiante na análise. 

O conto inicia-se como uma carta, trazendo o nome do interlocutor e a 

saudação: “Carlos, a questão do tratamento a lhe dar me fez manter suspensa 

a escrita desta carta” (SANT’ANNA, 1994, p.13). Mas o leitor sabe que não se 

trata de uma carta, e sim de um simulacro. A dita carta não chegou às mãos do 

leitor por um mensageiro ou por uma empresa que entrega correspondências, 

mas está presente em um livro de contos contendo todos os elementos e 

dados necessários (como capa, título, encadernação, nome do autor e da obra, 

editora, etc.).  para que o enunciatário não tenha dúvida de que diante de si 

encontra-se uma narrativa ficcional. Por isso, a esse mesmo enunciatário resta 

aceitar o faz-de-conta e entrar no mundo fantasioso da narrativa.  
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A importância da carta não está em seu emissor ou destinatário, como a 

análise verificará; não está em Beatriz ou em Carlos, mas na própria escrita 

lapidada nos mínimos detalhes, na rememoração da experiência supostamente 

vivida e remodelada a partir da enunciação: “Como se você, o nosso encontro 

– que vão se tornando cada vez mais isso – não passassem de um pretexto 

para que eu, depois de tudo, pudesse escrever esta carta” (SANT’ANNA, 1994, 

p.23 - grifo nosso). Essa reflexão sobre o processo da escrita, tão característica 

da obra de Sant’Anna, foi o que motivou nossa análise.  

Trata-se de uma sucessão de simulacros a serviço da construção de um 

todo de sentido: o texto. E não poderíamos analisá-lo com melhores 

instrumentos que os que temos a nossa disposição com a teoria semiótica. 

Principalmente pelo fato de seus primeiros objetos de pesquisa terem sido 

literários. 

Em um primeiro momento, as pesquisas, que compõem o  quadro da 

semiótica de linha francesa,  concentraram-se nas ações que os personagens 

empreendiam nos contos, ou, seguindo o jargão teórico, no fazer dos sujeitos. 

Esse modelo de análise foi desenvolvido por Algirdas Julien Greimas, a partir 

dos anos 1960. Nesse início, tratava-se de um estudo primordialmente da 

narrativa e de sua estrutura. Da análise das estruturas narrativas a teoria 

expandiu-se para o exame do sentido do texto, concebendo a análise do 

processo da significação como um percurso  composto de três níveis de 

complexidade e abstração, o denominado percurso gerativo de sentido. O 

percurso segundo Fiorin: 

O percurso gerativo de sentido é uma sucessão de patamares, cada 
um dos quais  suscetível de receber uma descrição adequada, que 
mostra como se produz e se interpreta o sentido, num processo que vai 
do mais simples ao mais complexo (FIORIN, 2010, p. 20) 

 

Nossa atenção nesse trabalho recai no nível discursivo do conto de 

Sant’Anna. No percurso gerativo de sentido este nível é o mais complexo 

porque reveste as estruturas narrativas de que falamos acima com a projeção 

das categorias de tempo, espaço e pessoa e com a instauração de temas e 

figuras. Ou seja, concretizando os personagens da narrativa, alocando-os no 
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tempo e no espaço, nomeando-os, dando-lhes profissão, família, definindo o 

espaço que ocupam como uma cidade, um estado ou país, posicionando-os no 

presente, no passado ou no futuro. 

Para que possamos empregar com maior propriedade os mecanismos de 

projeção de pessoa, tempo e espaço em “Uma carta”, nos pautaremos nos 

trabalhos de grandes semioticistas brasileiros como José Luiz Fiorin (1996), 

(2010) e Diana Luz Pessoa de Barros (2010). Somado a esses, utilizaremos os 

estudos da escrita de Sérgio Sant’anna, realizados e orientados por pela 

professora Vera Lucia Abriata (2003, 2009, 2014). Compõe, ainda, a base 

teórica desse pesquisa o trabalho de Dennis Bertrand (2003). 

Neste trabalho, dividido em três capítulos, propomo-nos a analisar a 

construção do sentido em “Uma carta”, com o auxílio das ferramentas teóricas 

da Semiótica do Discurso.  A análise vai se concentrar no nível discursivo do 

percurso gerativo, através da observação de  como se projetam as categorias 

de pessoa, espaço e tempo e como se organizam os temas e figuras no conto. 

O objetivo geral da análise consiste em compreender como se orquestra essa 

narrativa em que se tematiza e discute o processo da escrita.  

O primeiro capítulo será dedicado ao exame da sintaxe do discurso por 

meio dos mecanismos de projeção de pessoa, tempo e espaço. O segundo 

tratará da semântica discursiva com a análise dos temas e figuras que 

recobrem a narrativa. Nesses dois primeiros capítulos, buscaremos mostrar 

como ocorrem e se relacionam os efeitos de sentido de aproximação e 

distanciamento, que criam outros sentidos no texto. No terceiro capítulo, 

buscaremos evidenciar as contribuições da análise semiótica ao estudo do 

texto literário, lançando mão de alguns estudos sobre obra de Sant’Anna.   

Com este trabalho,  buscamos contribuir com os estudos semióticos ao 

propormos uma análise do nível discursivo do conto “Uma carta”.  Acreditamos 

que, por meio das ferramentas sintáticas e semânticas da semiótica, 

possamos, também, oferecer uma contribuição aos estudos literários, 

enfatizando o que o texto diz e trazendo à tona "como ele faz pra dizer o que 

diz" (BARROS, 2010). 
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Capítulo 1 – Eu me transformo em outras1 

E eis que depois de uma tarde de ‘quem sou 
eu’ e de acordar à uma hora da madrugada 
ainda em desespero - eis que às três horas da 
madrugada acordei e me encontrei. Fui ao 
encontro de mim. Calma, alegre, plenitude sem 
fulminação. Simplesmente eu sou eu. E você é 
você. É vasto, vai durar. 
O que te escrevo é um ‘isto’. Não vai parar: 
continua. 
Olha para mim e me ama. Não: tu olhas para ti 
e te amas. É o que está certo. 
O que te escrevo continua e estou enfeitiçada. 

(Clarice Lispector – Água viva) 

 

O conto “Uma carta”, escrito por Sérgio Sant’Anna, traz, assim como o 

romance Água viva, de Clarice Lispector, uma narradora que trata sobre o tema 

da identidade. Ao nos deixarmos levar pela leitura de ambas as obras, 

aprendemos que o caminho que leva cada narradora a um encontro com ela 

mesma está envolto no fazer da própria escrita, deixando expostas para o leitor 

as engrenagens do processo do fazer literário. É justamente sobre essas 

engrenagens que nos debruçaremos nesse primeiro capítulo. 

 Temos contato com o enredo de “Uma carta” pelos olhos, ou melhor, pelas 

mãos de Beatriz, a narradora-engenheira de uma cidade do interior. Ela 

acrescenta à narração do encontro sexual vivido com um estranho de 

passagem por sua cidade algumas fantasias sobre como tudo poderia ter 

acontecido e até mesmo como pode vir a  ser, caso venham a se encontrar 

novamente. Nesse processo de construir e reconstruir os fatos, de rearranjar 

sua própria história, aumentá-la, modelá-la e remodelá-la, a narradora expõe o 

processo do fazer literário enquanto deixa evidente a infinita possibilidade de 

criação na e pela literatura. Estamos, portanto, diante de um conto 

metaficcional. 

Para observarmos as marcas desse tipo de escrita, uma das características 

de Sant’Anna, amplamente presente no conjunto de sua obra, daremos início à 

                                                           
1
 Título dado em referência ao álbum da cantora Zélia Duncan, lançado em 2004. 
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análise por meio do exame das projeções de pessoa, espaço e tempo que 

compõem a sintaxe discursiva. 

1.1. Retorno necessário à teoria 

A teoria Semiótica de linha francesa, contemporaneamente conhecida pela 

alcunha de Semiótica do Discurso, incorpora a noção de enunciação e a 

entende como uma instância pressuposta pelo enunciado que, ao realizar-se, 

deixa marcas no discurso. Portanto, ainda que os elementos da enunciação 

não estejam evidentes no enunciado, há a enunciação. Isso porque nenhuma 

frase se enuncia por si própria. Há sempre um eu que enuncia,  conforme é 

possível observar nos fragmentos:  

“É possível até que esta mulher , este ser solitário e talvez insaciável tenha 

a sede de ambição que o seu gozo venha da própria carta”. (SANT’ANNA, 

1994, p. 33 - grifo nosso) 

“[...] Por isso sou  a engenheira, ainda que sonhe com desmoronamentos 

[...]” (SANT’ANNA, 1994, p. 26 - grifo nosso). 

 Tanto no primeiro quanto no segundo trecho há um eu que enuncia. A 

diferença está no fato de que o eu está implícito na primeira citação e, na 

segunda, está explícito. No primeiro trecho, o simulacro do ato de enunciar é 

deixado de fora do enunciado porque o eu que diz não é explicitado. Assim, 

podemos diferenciar duas instâncias da enunciação: o eu pressuposto ao 

enunciado e o eu projetado no enunciado. A instância do eu pressuposto 

corresponde a do enunciador e a do eu projetado corresponde a do narrador.  

Compreendendo que a cada eu corresponde um tu para quem se fala, 

podemos dizer que há, em quaisquer textos, o tu correspondente ao 

enunciador, o enunciatário, e o tu correspondente ao narrador, o narratário. 

Além disso, o narrador pode dar a palavra a personagens no interior do 

discurso, que falam em discurso direto ao instalarem-se como um eu e 

estabelecerem um tu a quem falariam. A esse eu no interior da narração 

chamamos interlocutor e ao tu, interlocutário. É importante ressaltar que 

enunciador e enunciatário não correspondem às pessoas reais do autor e do 
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leitor, mas à imagem do autor e do leitor construída pelo texto. Segundo 

Barros:  

O sujeito da enunciação faz uma série de ‘escolhas’, de pessoa, de 
tempo, de espaço, de figuras, e ‘conta’ ou passa a narrativa, 
transformando-a em discurso. O discurso nada mais é, portanto, que a 
narrativa ‘enriquecida’ por todas essas opções do sujeito da 
enunciação, que marcam os diferentes modos pelos quais a 
enunciação se relaciona com o discurso que enuncia (BARROS, 2010, 
p.53). 

 

A enunciação é definida como a instância de um eu-aqui-agora em que o 

eu é instaurado no ato de dizer ao dirigir-se a um tu. Eu e tu são, portanto, os 

actantes da enunciação e os dois constituem o sujeito da enunciação. Dizemos 

isso porque quando o eu produz o enunciado, o faz levando em consideração o 

tu a quem o discurso se endereça. As escolhas do enunciador constroem uma 

imagem do enunciatário. Por esse motivo, não há como atingir o mesmo grau 

de compreensão ao explicar-se um conceito teórico da área de Engenharia 

para um profissional dessa área e para um profissional de outra área qualquer, 

dado que ambos não têm o mesmo domínio do assunto em questão.  

Ao enunciar, o eu o faz a partir de um dado espaço, o aqui, e em um dado 

tempo, o agora. A partir da pessoa, do tempo e do espaço do eu, todos os 

espaços e tempos da narrativa são sistematizados. Para a semiótica, essa 

relação entre as instâncias do eu e do tu se assenta numa relação persuasiva. 

Todo dizer busca convencer o destinatário de que é verdadeiro e , para isso, 

faz uso dos mecanismos discursivos, que criam uma ilusão da verdade. Barros 

(2010) afirma que os discursos podem produzir os efeitos de aproximação e 

distanciamento da enunciação e de realidade ou referente para convencer o 

enunciatário da verdade do texto.  

Efeitos de realidade ou de referente são as ilusões discursivas de que os 

fatos contados estão ligados à realidade, de que seus seres são do mundo 

natural. Para isso, são criadas ilusões, efeitos de sentido produzidos no 

discurso graças a procedimentos diversos.Tais efeitos decorrem na sintaxe do 

discurso, em geral, da debreagem. Quando a palavra é cedida aos 

interlocutores no interior do texto, é construída uma cena que serve de 
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referente a esse texto em discurso direto. Assim é criada a ilusão de situação 

“real” de diálogo. Leiamos as palavras de Barros: 

Os efeitos de realidade ou de referente são, no entanto, construídos 
mais frequentemente por meio de procedimentos da semântica 
discursiva e não da sintaxe, ao contrário do que ocorre com os efeitos 
de enunciação. O recurso semântico denomina-se ancoragem. Trata-
se de atar o discurso a pessoas, espaços e datas que o receptor 
reconhece como “reais” ou “existentes”, pelo procedimento semântico 
de concretizar cada vez mais os atores, os espaços e o tempo do 
discurso, preenchendo-os com traços sensoriais que os “iconizam”, os 
fazem “cópias da realidade”. Na verdade, fingem ser “cópias da 
realidade”, produzem tal ilusão (BARROS, 2010, p.58). 

 

A iconização será vista com maior profundidade no próximo capítulo, em 

que nos debruçaremos sobre a semântica discursiva. A ancoragem actancial, 

temporal e espacial e a delegação interna de voz são dois dos procedimentos 

utilizados para a obtenção da ilusão de referente ou de realidade.  

Os efeitos de sentido de referente e de realidade podem ser ilustrados por 

diferentes sistemas de significação porque tais ilusões não são criadas apenas 

através da escrita ou da fala. Fabricam-se com o mesmo fim e com 

procedimentos semelhantes na pintura, nos quadrinhos ou na dança, por 

exemplo. Lembremo-nos das diferentes projeções da enunciação e nos efeitos 

obtidos por meio da perspectiva e a ocupação do espaço na pintura, a 

focalização2 e o posicionamento da câmera no cinema, os jogos de luz e a 

utilização do palco no teatro, e assim por diante, como exemplifica Barros. 

Porém, não basta apenas indicar que o discurso cria ilusões de 

objetividade ou de realidade. É preciso mostrar com quais procedimentos 

discursivos os efeitos foram conseguidos.  

A relação entre os procedimentos discursivos e os efeitos de sentido 
depende de cada discurso e dos laços que se estabelecem entre os 
elementos internos e externos responsáveis por sua construção. O 
estudo das relações entre efeitos e mecanismos é uma das etapas da 
construção dos sentidos do texto, de seus fins e de suas “verdades” 
(BARROS, 2010, p. 60). 

                                                           
2
 Este termo designa a delegação feita pelo enunciador a um sujeito cognitivo e a sua instalação no 

discurso narrativo. Através desse procedimento, apreende-se o conjunto da narrativa ou certos 
programas pragmáticos apenas do ponto de vista desse mediador; procedimento de debreagem 
actancial (Cf. GREIMAS e COURTÉS, 2011, p.214). 
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Na Semiótica, a sintaxe do discurso se encarrega do estudo das marcas da 

enunciação no enunciado, pois analisa os procedimentos de actorialização, 

espacialização e temporalização no discurso, ou seja, as projeções de pessoa, 

espaço e tempo. A teoria concebe todo texto como um fazer persuasivo, uma 

vez que sempre há, no texto, um eu que visa convencer um tu a aceitar o que o 

texto lhe diz. Isso se passa enquanto o tu realiza um fazer interpretativo que 

corresponde ao fazer persuasivo engendrado pelo eu que fala. 

A fim de exercer a persuasão, o enunciador utiliza  uma gama de 

procedimentos argumentativos que compõem as relações entre enunciador e 

enunciatário. Em vista disso, a sintaxe do discurso compreende dois aspectos. 

São eles: (1) projeções da instância da enunciação no enunciado e (2) as 

relações entre enunciador e enunciatário. Aqui nos ocuparemos apenas do 

primeiro, das projeções da enunciação no enunciado que ocorrem através dos 

mecanismos de debreagem e embreagem. Vamos a eles. 

Chama-se debreagem o mecanismo por meio do qual são projetados no 

enunciado a pessoa (eu/tu), o tempo (agora) e o espaço (aqui) da enunciação, 

assim como a pessoa (ele), o tempo (então) e o espaço (alhures) do 

enunciado. À projeção do eu-aqui-agora, nomeia-se debreagem enunciativa e à 

projeção do ele-então-alhures, debreagem enunciva.  

A debreagem enunciativa projeta no enunciado o eu-aqui-agora da 

enunciação; instala os actantes enunciativos (eu/tu), os espaços enunciativos 

(aqui, aí, etc.) e os tempos enunciativos (presente, pretérito perfeito 1, futuro do 

presente). Já através da debreagem enunciva ocultam-se os actantes, os 

espaços e os tempos da enunciação. O enunciado não é construído com 

pessoas, espaços e tempos da enunciação, mas sim do enunciado. Teremos 

então a pessoa do enunciado (terceira pessoa), os espaços do enunciado 

(aqueles não relacionados ao aqui), e os tempos (pretérito perfeito 2, pretérito 

imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro do presente ou presente do futuro, 

futuro anterior e futuro do futuro) (Cf. FIORIN, 2010, p.58). Observemos um 

exemplo de debreagem enunciativa: 

“E se por acaso viesse a se dar um outro e improvável encontro, este 

jamais deveria ocorrer aqui ” (SANT’ANNA, 1994, p.23 - grifo nosso). 



24 
 

O dêitico aqui refere-se à cidade de Beatriz, indica, portanto, um local 

próximo ao sujeito da enunciação, sendo uma debreagem enunciativa de 

espaço: 

 
Quando escrevo ‘o poço’ refiro-me também, para não me tornar 
excessivamente abstrata, àquele  poço nas proximidades do qual 
estivemos e cujas águas ouvíamos. Nele é possível atravessar a queda 
d’água e ocultar-se como que atrás de um véu (SANT’ANNA, 1994, p. 
27 - grifo nosso).  

 

Para melhor entendermos a debreagem temporal, é importante dizer que a 

construção do tempo linguístico projeta as categorias de concomitância e não 

concomitância, no momento da enunciação. A não-concomitância subdivide-se, 

ainda, em anterioridade e posterioridade, também em oposição.  

A partir das projeções de concomitância e não concomitância, criam-se três 

momentos de referência: um referente ao agora (presente), um ao anterior ao 

agora (pretérito) e um posterior ao agora (futuro), aos quais também são 

aplicadas as categorias de concomitância e não concomitância. “A língua 

possui três sistemas temporais (presente, pretérito e futuro) e cada um deles 

possui uma concomitância, uma anterioridade e uma posterioridade” (FIORIN, 

2010, p. 60). Observaremos um exemplo de debreagem enunciva de tempo no 

momento de referência presente: 

“Há pouco cantou  o primeiro galo, como se a advertir-me dos limites da 

noite” (SANT’ANNA, 1994, p. 33 - grifo nosso). 

O verbo cantar, conjugado no pretérito perfeito indica anterioridade ao 

momento da enunciação. Por isso dizemos que se trata de uma debreagem 

enunciativa. 

O ato de narrar é posterior à história contada, que se passou antes da 

narração. Por isso, o sistema do pretérito é o conjunto de tempos da narração 

por definição. Porém, pode haver uma narração na qual exista concomitância 

entre o tempo da narração e o dos acontecimentos narrados para que pareçam 

ter acontecido no exato momento em que são contados. Mas isso é apenas 
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uma simulação (Cf. FIORIN, 2010, p. 63). Por meio das articulações temporais, 

o narrador pode ordenar os acontecimentos no texto.  

O segundo mecanismo de projeção da enunciação no enunciado é a 

embreagem. Nela as oposições de pessoa, espaço e tempo são suspensas, 

pode-se empregar um ele que corresponde na verdade a um eu, ou um lá que 

corresponde a um aqui, por exemplo. Observemos o trecho abaixo: 

“[...] e agora o seu  desejo se derrama sobre o forro da poltrona, e para 
que este desejo se incorpore ainda mais fortemente a esta carta, por 
um instante retira esta mulher , retiro eu a mão esquerda do meu sexo 
[...] (SANT’ANNA, 1994, p. 32 - grifo nosso). 

Na citação, a narradora opta3 por usar o termo "esta mulher" para referir-se 

a si mesma. Em seguida, usa o pronome "eu" para o mesmo fim. Sabendo que 

"esta mulher" refere-se à terceira pessoa do singular e "eu" refere-se à primeira 

pessoa também do singular, notamos que a terceira pessoa foi usada no lugar 

da primeira. 

1.2. Mecanismos sintáticos no conto 

Ao iniciarmos a análise do conto, nos chamou a atenção a divisão sutil  do 

texto em cinco partes. Esta divisão, marcada no plano da expressão apenas 

por um espaço duplo, coincide com a divisão no plano do conteúdo. Cada uma 

das partes possui características específicas, mas que convergem para um 

todo de sentido.  

Primeiramente, observaremos cada uma dessas partes em relação aos 

mecanismos de debreagem e embreagem, que explicamos nos parágrafos 

anteriores. Vamos destacar o uso dos dêiticos, elementos que têm por objetivo 

localizar o fato no tempo e espaço sem defini-lo. 

A narradora inicia o “conto-carta” apresentando suas supostas intenções e 

motivações para a escrita. Vemos que na primeira parte do conto são 

apresentados os personagens envolvidos na narrativa. Beatriz fala sobre si, 

sobre sua personalidade : “se fosse a “mulher séria”, a “engenheira” que se 

podia esperar de mim, eu teria procurado compor o vestido quando ele subiu 

                                                           
3
 As escolhas do texto são feitas, na verdade, pelo enunciador. Mas dentro do simulacro criado nesse 

conto, que é uma narrativa em primeira pessoa, é construída a impressão de que quem faz as escolhas 
enunciativas é a narradora. 
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por minhas pernas, por causa da posição de guiar o carro” (SANT’ANNA, 1994, 

p. 19). Descreve Carlos e o primeiro contato que tiveram, as artimanhas que 

resultaram no encontro dos dois. Mas, para além de simplesmente descrever 

eventos, Beatriz se põe também a recriá-los como se fosse ela mesma a 

senhora da história que conta; como se fosse ela a responsável por reger 

aquele universo. 

Notamos a abertura do conto com um vocativo “Carlos,” indicando a quem 

a carta se endereça. Em seguida, a narradora debreada enunciativamente se 

dirige a seu interlocutário explicando a motivação que a levou a escrever a 

carta, rememorando o momento em que se conheceram e até reconstruindo o 

encontro que tiveram.  

 
O único receio, digo-lhe  mais uma vez, é o de passar-lhe a imagem de 
uma mulher insatisfeita do interior (o que é parcialmente verdadeiro), 
com a cabeça em novelas e revistas românticas (que não leio). Mas 
não deixaria  de ter sua graça [...] uma fotonovela que me 
reproduzisse ali  sentada no auditório, contemplando-o em silêncio 
durante sua exposição[...] (SANT’ANNA, 1994, p. 16 - grifo nosso). 

 

Beatriz narra a partir de um aqui e de um agora referentes ao momento da 

enunciação, o momento da escrita da carta, como observamos no parágrafo 

acima com o uso do verbo dizer no presente. Voltemos nosso olhar agora para 

o verbo reproduzir, debreado enuncivamente em relação ao momento de 

referência passado por meio do pretérito imperfeito do subjuntivo. A narradora 

usa este momento de referência, que é diferente do momento da narração para 

fantasiar e criar uma hipótese para seu encontro. 

Mais à frente, ainda na primeira parte do conto, há o uso do advérbio de 

lugar “aqui”, que, naquele emprego específico, como vê-se abaixo, não diverge 

de seu uso habitual, mas sua observação é importante para compreendermos 

o todo de sentido do texto. 

“Muitas vezes, dirigindo meu carro por aqui , fui tomada pela sensação, a 

que às vezes me entregava, de que tanto podia tomar uma direção quanto 

outra [...]” (SANT’ANNA, 1994, p.18 - grifo nosso). 
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Neste trecho, o dêitico “aqui” refere-se à cidade em que a narradora reside. 

Observemos o uso de “aqui” em outra passagem: 

“Só que aqui , para mim, há o vasto espaço interior de uma mulher só a ser 

preenchido” (SANT’ANNA, 1994, p. 21 - grifo nosso). 

Já nesse outro trecho, “aqui” refere-se à carta que está sendo escrita. 

Temos, então, o mesmo advérbio usado para designar coisas diferentes: 

cidade e carta. Ambos são casos de debreagem enunciativa.  

A primeira parte termina com uma debreagem interna; com o diálogo entre 

Carlos e Beatriz em discurso direto, no qual a narradora delega voz a um 

actante interno do enunciado, provocando o efeito de distanciamento do 

narrador do que é dito: 

“-- Você é louca – Você disse, depois 

-- Sim, sou louca – Eu disse, e repito-o agora”. (SANT’ANNA, 1994, p. 22). 

 

Na segunda parte, Beatriz narra o retorno à cidade após seu encontro com 

Carlos, dirige-se a ele como interlocutário: “como se você , o nosso encontro – 

que vão se tornando cada vez mais isso – não passassem de um pretexto para 

que eu, depois de tudo, pudesse escrever essa carta” (SANT’ANNA, 1994, p. 

23), delega voz a ele, em discurso direto, como interlocutário: “— Quem sabe 

nos veremos um dia? – você disse então, colocando a mão esquerda, a da 

aliança, em meu ombro [...]” (SANT’ANNA, 1994, p.23), e divaga sobre um 

futuro encontro entre os dois, sobre a possível reação dos convidados do jantar 

na casa do prefeito a sua ausência e fala da relação entre o encontro que 

tiveram e a escrita da carta: 

 
Já em minha casa , porém, eu visualizava  um lugar vazio àquela 
mesa [...] onde eu podia  ver-me presente e me comprazia  com isso: 
saber-me ainda colada ao seu pensamento, seu corpo, por mais que 
você desejasse  desapegar-se de mim. Do mesmo modo que, aqui , 
você estava  comigo [...](SANT’ANNA, 1994, p. 22 - grifo nosso). 
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Nesse trecho, temos o lugar demarcado pelo adjunto adverbial “minha 

casa” e pelo advérbio “aqui”. Notamos que ambos se referem ao mesmo lugar, 

à casa de Beatriz, de onde ela escreve, apesar de serem referidos de maneiras 

diferentes.  

Podemos, mais uma vez, observar o uso de verbos conjugados no pretérito 

imperfeito tanto do indicativo (visualizava, podia, comprazia, estava) quanto do 

subjuntivo (desejasse), que aludem ao momento de referência pretérito e são 

usados para indicar a reconstrução e rememoração dos fatos, com a fantasia e 

a imaginação, debreados enunciativamente. 

Observemos, agora, outro uso do advérbio "aqui" assim como o momento 

de referência passado sendo usado em nome da rememoração e reconstrução 

dos fatos ocorridos: 

 
E se por acaso vier a se dar um outro e improvável encontro, esse 
jamais deveria  ocorrer aqui , em circunstâncias que, no mínimo, 
lembrariam  as que vivemos, sobrepondo-se a elas, borrando-as; 
impedindo que se prolongassem  como se prolongam aqui  na carta 
(SANT’ANNA, 1994, p.  23 - grifo nosso). 

 

“Deveria” e “lembrariam”, debreiam o tempo enuncivamente e fazem 

referência ao momento futuro, aludindo, como vimos mostrando, à fantasia ao 

que “por acaso” poderia vir a acontecer; aos projetos imaginários da narradora. 

O dêitico “aqui” refere-se a coisas distintas em seus dois empregos nesse 

parágrafo. O primeiro faz referência à cidade onde Beatriz mora e o segundo, à 

carta que escreve, o que equipara cidade e carta como sendo lugares. O 

primeiro faz referência ao espaço geográfico e o segundo, ao espaço de 

realização do narrado, da criação. 

A terceira parte do conto é aparentemente mais elucidativa do que as 

anteriores. Aqui, Beatriz faz duas digressões, ao divagar sobre a cobra que 

avistou certa vez em seu quintal: “E quero contar um fato. Atravessando esse 

mesmo quintal, um dia, deparei com uma cobra” (SANT’ANNA, 1994, p.25) e 

sobre o gato que lhe faz companhia: “Aquele ali é o gato, posso acordá-lo e 

rolar com ele pelo chão, ainda que me arranhe [...]” (SANT’ANA, 1994, p. 26); 

localiza-se no espaço de sua casa: “Escrevo no anexo que me serve de 
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escritório, próximo à casa” (SANT’ANNA,1994, p.24); fala sobre si, e sobre a 

carta: 

“[...] E aqui  você estará entendendo ainda mais, muito mais, de mim e do 

modo como se deu o nosso encontro. Eu mesma me entendo  muito melhor à 

medida que vou escrevendo essas linhas [...]” (SANT’ANNA, 1994, p.25 - grifo 

nosso). 

Em oposição à escolha pelos momentos de referência passado e futuro 

para falar sobre os fatos e as fantasias, nesse trecho temos o uso do momento 

de referência presente para falar do processo da escrita, por intermédio do 

verbo entender, em debreagem enunciativa. Observamos ainda o advérbio 

“aqui”, debreagem enunciativa de espaço, o pronome pessoal “eu” e o oblíquo 

“me” projetam e reforçam a presença do “eu” que narra já no parágrafo 

seguinte: 

 
Aqui estão  guardados os meus instrumentos de trabalho, minha 
prancheta. Há também um filtro d’água, a velha poltrona, uma rede, 
objetos de uso. Escrevo aqui  por um hábito tão entranhado que, 
acredito, as palavras não sairiam  em outro lugar [...] (SANT’ANNA, 
1994, p.26 - grifo nosso). 

 

Nesse caso, ambos os empregos do advérbio “aqui” referem-se ao 

escritório de onde a narradora escreve. Percebe-se que o momento de 

referência presente é, neste caso, um presente durativo, usado para descrever 

o lugar onde mora e trabalha a narradora e  mostrar o local onde escreve. 

Dentro dessa descrição, instaura-se o futuro do pretérito com um "caráter de 

antecipação imaginária" (FIORIN, 2001, p. 160). Nesse caso, com valor 

hipotético, o de acreditar que só em seu refúgio, seu escritório, as palavras 

"sentem-se à vontade".  

Observemos, agora, outra passagem em que se nota a mesma 

intencionalidade no uso do momento de referência pretérito e, também, o uso 

de outro advérbio de lugar, “ali”: 

 
Mas no momento em que a deixei  escapulir, quando a poupei , tive a 
sensação de que, rastejando para a liberdade, fugindo de mim, quem ia 
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ali era  eu mesma. O sol se refletiu  numa pedra, mais ao longe, e vi  a 
cobra, vi a mim (SANT’ANNA, 1994, p.26 - grifo nosso). 

 

Os verbos “deixei”, “poupei”, “vi” e “refleti”, todos conjugados no pretérito 

perfeito, indicam uma anterioridade ao momento de narração. Observemos que 

o verbo ser, empregado no imperfeito exprime, por outro lado, uma 

concomitância em relação ao agora. Isso é feito pela atribuição do tempo 

imperfeito a um valor de presente "para criar um efeito de sentido de 

irrealidade" (FIORIN, 2001, p.209) ligado à fantasia, conforme estamos 

demonstrando aqui. Quanto ao uso do dêitico “ali”, este diz respeito a um "não 

aqui", portanto é enuncivo. 

Na quarta parte predominam as idas e vindas da narradora do enunciado à 

enunciação. Como estamos observando ao longo do conto, Beatriz comenta os 

acontecimentos e a própria narração. A narradora dedica-se à divagações e 

lembranças de um tempo anterior ao seu envolvimento com o forasteiro. 

Alterna entre essas digressões e o simulacro do momento da enunciação. 

Nessa mudança de nível de narradora à enunciadora, ocorre um sincretismo 

actancial – o que predomina nessa parte do conto. 

Segundo Rodrigues (2015), temos um sincretismo actancial quando uma 

estrutura actancial subjetiva, é caracterizada pela presença de um só ator que 

assume todos os actantes e papéis actanciais (RODRIGUES, 2015, p. 202) 

Vemos também que Beatriz alterna o foco da narrativa do momento de 

referência pretérito, indicando uma ação acabada por meio dos verbos avançar 

e dar, conjugados no pretérito perfeito: “A noite avançou  para além de sua 

metade e dei -me conta de estar cansada” (SANT’ANNA, 1994, p.27 - grifo 

nosso); com o momento de referência presente, divagando acerca do poço que 

fica perto de onde teve seu encontro com Carlos: “Existem ali duas ou três 

pedras em que se pode sentar e se respira com água caindo a centímetros do 

seu rosto” (SANT’ANNA, 1994, p.27); a narradora alterna, também o foco da 

narrativa para uma posterioridade hipotética em que se imagina como sendo 

um bicho:  
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Cheguei a imaginar que fosse eu um bicho para o qual não existiria 
tanto essa diferença, entre o corpo, o cérebro e tudo aquilo que os 
cerca. [...] E tendo me submetido ao choque da água, eu me tornava 
ainda mais alerta para mim mesma , ainda que fosse para um eu em 
pedra , em fuga das coisas que lhe  parecessem secundárias, que o 
dispersassem de seu verdadeiro centro (SANT’ANNA, 1994, p. 27 - 
grifo nosso). 

 

Vemos aqui a transposição do eu que fala em um “ele”. Primeiro, temos o 

pronome oblíquo me, que retoma a primeira pessoa do singular, portanto, “eu”, 

a que se segue a colocação “um eu” e desemboca no pronome oblíquo “lhe” e 

no pronome “o”, por meio da simulação não de um eu que fala, mas sim de um 

ele. Essa passagem magistral do conto permite descortinar o procedimento 

sintático usado pelo narrador, nesse caso, a embreagem de pessoa. 

Gradativamente, o narrador vai se distanciando da projeção do "eu" que se 

transmuta em um ele (lhe / o). O manejo dessa ferramenta sintática explica os 

efeitos de dubiedade e estranhamento que o enunciatário experimenta diante 

da leitura. 

Nessa mesma quarta parte, a narradora fala de quando desejou que não 

estivesse sozinha no poço: “O que não me impediu de desejar, várias vezes, 

que houvesse alguém comigo” (SANT’ANNA, 1994, p.28), e sobre como 

experimentou a sensação de não o estar: “Noutras tive a sensação de que já 

havia a presença de alguém ali comigo” (SANT’ANNA, 1994, p.28). Fala, ainda, 

sobre as condições em que se dá a escrita e, também, sobre sua própria 

identidade, que, como acabamos de mostrar, começa a se tornar turva. 

 
Noutras vezes, tive  a sensação de que já havia  a presença de alguém 
ali  comigo, alguém que houvesse  frequentado aquele poço em tempos 
que talvez ainda não existisse  por aqui uma civilização [...]. Alguém 
que encontrasse  uma mulher como eu, nua e só, e nem falassem  a 
mesma língua. E para ambos tudo seria  novo: a explosão da queda 
d’água naquele exato poço, os corpos um do outro e um sentimento 
para o qual não teriam  nome. Alguém que, às vezes, tenho  a 
sensação de ser eu mesma, não me importa  se enquanto homem ou 
mulher, confluindo de tempos diferentes para um encontro 
(SANT’ANNA, 1994, p.29 - grifo nosso). 
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 O momento de referência pretérito é utilizado para rememorar a sensação 

vivida nos momentos que esteve no ninho das águas e as fantasias que 

ocorreram também naqueles momentos, marcados, no fragmento seguinte, 

pelo futuro do pretérito:  

 
Mas quem seria ele a quem eu mostraria  o meu esconderijo e não 
tentaria  apossar-se dele ou de mim, querendo compartilhar mais que o 
silêncio ou as palavras cruas, traçar projetos para o futuro, pensar a 
dois, falar e falar? (SANT’ANNA, 1994, p.28 - grifo nosso). 

 

 Já o momento de referência presente é usado, aqui, para a reflexão 

acerca da identidade da narradora, que é reconstruída no decorrer do conto 

devido à projeção do narrador ora como um "eu", ora como um "ele", questão 

também abordada em outros parágrafos dessa mesma parte, como esse que 

segue: 

 
De qualquer modo há a presença do amante, aquele que ali  no banco 
do carro não poderia  cuidar da mulher  com a calma e extensão 
necessárias, de modo que, tendo ela sentido o prazer que as mulheres 
sentem de ser possuídas, restou-lhe  um ato por terminar; restou-lhe 
estar excitada durante todo este tempo, desde o carro. E agora o seu  
desejo se derrama sobre o forro da poltrona, e para que este desejo se 
incorpore ainda mais fortemente a esta carta, por um instante retira 
esta mulher , retiro eu a mão esquerda do meu sexo, meus pelos para 
umedecer o papel em seu verso, para que a carta contenha mais do 
que estas palavras, esta letra; contenha o que sai de um corpo. E se 
por acaso recebê-la um dia, você irá  sentir o vestígio desse corpo, de 
seu cheiro, que tanto poderá excitá-lo de um modo louco, como esse 
tipo de desejo que faz um homem ou mulher abandonar toda a sua 
segurança, o seu refúgio, para se lançar na aventura com o outro, a 
outra, como poderá fazê-lo sem sentir repugnância por esta doida, esta 
mulher-serpente, no entanto lânguida como o gato e que, como se 
fosse  este gato, escapa na noite para lanhar o seu corpo, marcando-o 
(SANT’ANNA, 1994, p. 32 - grifo nosso). 

 

Nesse parágrafo, assim como no que analisamos anteriormente, a questão 

da identidade da narradora, que vai sendo paulatinamente esvaziada. Não 

mais pelo momento de referência presente, mas pelo mecanismo de 

embreagem de pessoa, posto que “esta mulher”, é uma embreagem do “eu” 

debreado enunciativamente e designam a mesma pessoa.  
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A narradora, ao projetar-se como um "eu" que toma a palavra, e ao 

neutralizar-se em um "ele" cria para si duas instâncias identitárias e joga com 

elas. Assim, ora se aproxima, ora se distancia de si mesmo, de sua memória, 

do lugar em que escreve, do que teria se passado (e que é rememorado), do 

que imagina e projeta como acontecimentos desejados. Outro fato importante é 

que mais uma vez, o dêitico “ali”, que, como nas outras passagens analisadas, 

aproxima do lugar da enunciação algo que está distante.  

Como ficou exposto aqui, a alternância entre debreagens e embreagens 

nesta parte do conto é intensa. Observaremos o mesmo na parte seguinte. 

Mas, antes de começarmos a desdobrá-la, cabe atentarmos para mais um 

parágrafo: 

 
É preciso que corpo e letras sigam juntos, entrelaçados até o último 
momento. É possível até que esta mulher, este ser solitário e talvez 
insaciável, tenha a sede e a ambição de que seu gozo venha da 
própria carta, que sejam a sua letra e palavra que a conduzam – e 
quem sabe a quem a ler? – a um gozo que só se desencadeie em sua 
última linha . Ou talvez a ambição de que nunca se alcance esse 
prazer terminal [...] e sim permaneça suspenso e aceso na carta  o 
desejo que se derrama por suas folhas (SANT’ANNA, 1994, p. 33 - 
grifo nosso). 

 

Nesse parágrafo que será explorado, com mais vagar, no capítulo seguinte, 

observamos através do uso das preposições “em”, “na” e “por” que a carta é 

expressa como um lugar, como já verificamos na segunda parte do conto. 

Na última parte do conto, há o destaque para a carta em si, o motivo de 

sua existência: “Esta carta, esta grafia que por vezes luziu no candelabro de 

um palácio íntimo e ora bruxeleia como a chama de uma vela em seu toco, que 

não poderá consumir-se para além da extensão de uma noite” (SANT’ANNA, 

1994, p.33), e seu envio: “Mas logo já estarei antecipando-a na mala postal, no 

depósito do correio e depois a caminho, e só consigo pensar para ela o correio 

aéreo, o vôo noturno, quando a carta terá se desprendido do solo” 

(SANT’ANNA, 1994, p.34). Esta parte dá continuidade à intensificação no uso 

dos dêiticos iniciada na quarta parte, assim como a alternância entre 

debreagens e embreagens: 
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Cartas  que estão ali  como que pulsando, a provar a latência das 
coisas secretas, dos objetos guardados, como a meia de seda da 
amante, caída atrás da gaveta do armário do amante que ainda não a 
achou, mas contendo um erotismo e uma sensualidade em si mesma, 
independente de que uma mulher volte a usá-la e um homem a veja 
em seu corpo. Esta carta  (SANT’ANNA, 1994, p.34 - grifo nosso). 

 

Notamos, no começo da citação, o substantivo “cartas”, debreado 

enuncivamente. E, fechando este trecho em que é notável o movimento de 

zoon-in; de aproximação gradativa do geral para o particular, temos a 

debreagem enunciativa “esta carta”, o que se nota na alternância do plural para 

o singular do termo "carta". No plural o termo se refere não à carta escrita pela 

narradora, mas à instância "cartas", isto é, toda e qualquer carta escrita. Já o 

singular é usado para fazer referência à carta escrita por Beatriz. 

Sendo o tópico principal desta última parte, mais uma vez, a carta é 
apresentada como um espaço: 

 
Nenhuma outra como ela que encontra sua razão de existir em seu 
próprio trânsito, no momento de estar ali encerrada quando ninguém a 
lê, mapa de mim mesma , carta talvez escrita para ninguém, como a 
cachoeira oculta na mata que verte em seu próprio poço, quem quer 
que seja esta  que aqui diz “eu”  – eis o sentido dela que eu disse que 
se formaria depois para você, quem quer que seja também este a 
quem nomeio Carlos ou “você” (SANT’ANNA, 1994, p. 34-5 - grifo 
nosso). 

 

O parágrafo transcrito acima é seguinte ao último que comentamos. O 

movimento de zoon-in feito naquele é desfeito nesse por causa do termo “ela”, 

debreagem enunciva, que distancia a carta do espaço da enunciação. Algo que 

já observamos em outros trechos e que se repete nesse é a embreagem de 

pessoa. Aqui, temos primeiramente a pessoa demarcada enunciativamente 

pelo pronome oblíquo “mim”, referente à primeira pessoa do singular. Mais uma 

vez observamos o narrador se neutralizando. Desta vez na frase “esta que aqui 

diz eu”, o narradora põe em dúvida o seu próprio estatuto. Isso faz com que 

existam duas instâncias identitárias que abrigam o narrador: aquele que toma a 

palavra, apresenta e ordena os fatos (eu) e aquele sobre quem se fala (ele). Ao 

fazer uso desse jogo de projeções o narrador ora aproxima-se, ora distancia-se 

de si mesmo. 
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Na quinta parte do conto, vemos que Beatriz narra fazendo uso do tempo 

enunciativo, debreada ora enunciativamente, ora enuncivamente, como no 

parágrafo analisado acima. 

Após falar longamente do destino da carta, a narradora muda o foco para 

quem a remete, retomando a questão identitária levantada desde a primeira 

parte do conto, como vimos. Esta questão estará em voga até o final da 

narrativa, assim como a oposição entre proximidade e distanciamento 

provocada pelos mecanismos de projeção de pessoa, espaço e tempo no 

discurso que analisamos aqui, bem como pelo recobrimento temático e 

figurativo, que abordaremos no capítulo seguinte. 

1.3. O tempo, o espaço e a pessoa: desdobramentos e  

transformações 

 

O que mais salta aos olhos nesse conto no que tange à projeção de 

pessoa, espaço e tempo no discurso é o múltiplo uso de embreagens, que 

ocorrem especificamente em duas situações:  

(1) A carta é tratada como lugar (aqui): “[...] aqui, para mim, há o vasto 

espaço de uma mulher só a ser preenchido” (SANT’ANNA, 1994, p. 

21). O espaço é apertado para tantos desdobramentos de pessoa e 

tempo. O dêitico "aqui" faz referência tanto à cidade quanto à casa 

e à carta. 

  

(2) São instauradas duas identidades para o narrador (eu e ele):  

 

“[...] E agora o seu desejo se derrama sobre o forro da poltrona, e para 
que este desejo se incorpore ainda mais fortemente a esta carta, por 
um instante retira esta mulher , retiro eu a mão esquerda do meu sexo 
[...]” (SANT’ANNA, 1994, p. 32 - grifo nosso). 

Esse uso marcante de embreagens torna, a princípio, o texto confuso, 

como se tudo nele fosse volátil; como se nada fosse confiável e verídico. 

Melhor dizendo, essa profusão de embreagens gera efeitos de ambiguidade no 

texto. Isso é reafirmado pela também grande quantidade de mistura entre 

supostos fatos e imaginação.  
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O que temos aqui é diferente do efeito de verdade objetiva dos jornais, que 

fazem uso da terceira pessoa para construir o efeito de afastamento e 

objetividade. Segundo Barros (2010), sobre a construção de efeitos de sentido, 

se a debreagem enunciva é o procedimento usado com frequência para tornar 

o discurso objetivo, o emprego da debreagem enunciativa produz o efeito 

contrário (Cf. Barros, 2010, p.56). O uso da primeira pessoa cria um efeito de 

subjetividade, que se relaciona a alguns textos literários.  

Em “Uma carta” brinca-se com os efeitos de objetividade e subjetividade 

que causam os usos da primeira e da terceira pessoa. Somado a isso, temos 

ainda o uso da debreagem interna na segunda parte do conto, que é  

responsável pela produção de simulacro de diálogos nos textos, pois 
estabelecem interlocutores, ao dar voz a atores já inscritos no discurso. 
A debreagem de segundo grau cria a unidade discursiva denominada 
discurso direto e cria um efeito de sentido de verdade (FIORIN, 2011, 
p. 66). 

Ainda segundo Fiorin (2011), a embreagem também é usada para criar 

um efeito de sentido. Quando a terceira pessoa é empregada no lugar da 

primeira, cria-se um efeito de objetividade (Cf. Fiorin, 2011, p.74). 

Ao misturar, desdobrar e (des)ordenar as projeções de pessoa, espaço e 

tempo, a narrativa cria um efeito de descontinuidade, de alternâncias e põe em 

discussão o estatuto da voz que narra. Ao conduzir essa trama por meio de 

sofisticadas estratégias sintáticas, o enunciador enreda o seu leitor, que, 

mesmo tonto e desconfiado, não consegue deixar de seguir os fios da 

narrativa.  
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Capítulo 2 – Os sentidos no caleidoscópio 

 

No entanto o poeta  

desafia o impossível  

e tenta no poema  

dizer o indizível: 

 

subverte a sintaxe 

implode a fala, ousa  

incutir na linguagem 

densidade de coisa 

(Ferreira Gullar – “Não-coisa”) 

 

No capítulo anterior, tratamos de um dos aspectos que individualizam o 

texto, as projeções de pessoa, espaço e tempo no discurso. Agora, trataremos 

de outros dois: a tematização e a figurativização, que recobrem as estruturas 

narrativas.  

As pessoas, os espaços e os tempos projetados sobre os quais falamos 

anteriormente podem ser tematizados e figurativizados. Concretiza-se uma 

pessoa com papéis temáticos como engenheira, esposa, amante, etc. O 

recobrimento figurativo ficará por conta da atribuição de um nome, 

características físicas e psicológicas. O espaço pode ser representado por  

valores abstratos, como lugar da fantasia, da liberdade, etc. Mas, se for 

descrito com todas as suas propriedades e detalhes, será figurativizado. O 

tempo será tematizado quando for retratado abstratamente, como tempo de 

celebrar, tempo da esperança e será figurativizado quando essas qualidades 

forem concretizadas (Cf. FIORIN, 2011, p. 101- 102). 
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2.1. Tematização e figurativização  

Na dimensão discursiva, mais precisamente na semântica discursiva, do 

percurso gerativo de sentido temos o conceito de figuratividade que diz respeito 

à característica comum que diversas linguagens têm de reproduzir 

significações similares às de nossas experiências perceptivas. Bertrand 

entende a figuratividade: 

como a antecena do sentido, como a fachada mais concreta do 

discurso, quando, ao contrário do discurso abstrato e de suas formas 

de racionalidade, surgem na língua as imagens da experiência sensível 

do mundo (BERTRAND, 2003, p. 405). 

Ao longo do desenvolvimento da teoria semiótica, esse conceito recebeu 

diferentes definições, dentre as quais destacamos a abordagem estruturalista, 

que entende figuratividade com base na: 

correspondência, desdobrada em isotopias4 discursivas, entre figuras 

do plano da expressão do mundo natural e figuras do plano do 

conteúdo de uma linguagem, afetando prioritariamente as categorias 

espaciais, temporais e actoriais (BERTRAND, 2003, p. 234). 

Para Fiorin (2011), a tematização e a figurativização são dois níveis de 

concretização do discurso. As figuras são elementos que aludem ao mundo 

natural ou a um mundo criado (verossímil). Por isso, esse termo é entendido 

como todo conteúdo de qualquer língua natural ou sistema de representação 

que se relacione com o mundo natural. Quer seja no mundo natural 

propriamente dito, ou no construído (Cf. FIORIN, 2011, p. 90). 

Já os temas são categorias que ordenam; que organizam os elementos do 

mundo natural. Ou, segundo explica Barros, o conceito tema ou tematização se 

refere aos valores de maneira abstrata e responde por sua organização no 

discurso (Cf. BARROS, 2010, p. 68). Assim, podemos dizer que a coerência 

semântica do discurso se dá graças ao revestimento dos valores do nível 

narrativo em temas e ao seu recobrimento por figuras, o que gera a ilusão 

referencial e cria efeitos de sentido de realidade que garantem “a relação entre 

o mundo e o discurso” (BARROS, 1988, p. 113). 

                                                           
4
 Repetição de temas ou recorrência de figuras. 
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Sendo os temas e as figuras revestimentos dos esquemas narrativos5, não 

podemos deixar de dedicar algumas linhas a esse nível de análise – ainda que 

nosso enfoque seja o nível do discurso –, pois a recursos próprios do plano do 

narrado somam-se outros, de natureza enunciativa (TATIT, 2001, p. 40) e 

enunciva na finalidade de recobrir as estruturas da narrativa.  

Para a Semiótica, uma narrativa consiste na mudança de um estado 

anterior para um posterior, isto é, toda narrativa é marcada por uma 

transformação. O percurso de passagem da pobreza para a riqueza, por 

exemplo, pode se concretizar em diversas narrativas de superação, como as 

da vida dos jogadores de futebol brasileiros. Pode, ainda, ser recoberta por 

narrativas canônicas da descoberta de um tesouro, do recebimento de uma 

herança, entre várias outras possibilidades. 

A Semiótica entende que, por mais diferentes que possam ser as 

narrativas, todas têm algo em comum, uma espécie de lógica geral dos textos, 

que organizam o nível narrativo. Esse esquema geral será concretizado em 

suas especificidades pelo nível discursivo (Cf. MANCINI; GOMES, 2007, p. 3). 

Sobre essa estrutura que é comum a todas as narrativas, podemos dizer que 

uma narrativa sempre se constrói baseada nas noções de sujeito, 

antissujeito e objeto-valor, por exemplo. Todas [...] [as] narrativas têm 

em comum um sujeito que busca um objeto-valor. A ideia é alcançar 

essa meta, que, em termos semióticos, significa entrar em conjunção 

com o objeto-valor. O caminho trilhado por essas ações constituirá a 

narrativa desse sujeito. Esta [...] partirá sempre de uma necessidade de 

busca do objeto-valor pelo sujeito, ou seja, de uma situação de 

disjunção. [...] O antissujeito, que ainda não mencionamos, representa 

os obstáculos que cada um desses sujeitos vai encontrar em seu 

caminho de busca (MANCINI; GOMES, 2007, p. 3). 

No caso de “Uma carta”, temos o sujeito Beatriz, cuja meta é alcançar o 

prazer; busca a mudança de seu estado inicial de separação (ou disjunção) 

com o prazer, que é seu objeto-valor. A análise da semântica discursiva 

                                                           
5
 “É a unidade maior na hierarquia sintática da narrativa, que se define pelo encadeamento lógico dos 

percursos narrativos da manipulação (ou do destinador-manipulador), da ação (ou do sujeito) e da 
sanção (ou do destinador-julgador)” (BARROS, 2010, p. 86). 
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relaciona-se, portanto, ao enriquecimento da narrativa de base, pois os temas e 

as figuras recobrem a estrutura narrativa. 

Os textos podem ser predominantemente temáticos ou figurativos. Os 

temáticos classificam e ordenam a realidade estabelecendo relações e 

dependências na tentativa de explicá-la enquanto os figurativos constroem um 

simulacro da realidade para representar o mundo, criando um efeito de 

realidade.  

Como “Uma carta” é um texto predominantemente figurativo, precisamos 

chegar aos temas que recobrem o esquema narrativo e que concretizam suas 

figuras, porque para que um conjunto de figuras tenha sentido, precisa ser a 

concretização de um tema. É importante lembrar que todos os textos têm um 

nível temático, que pode, ou não, ser concretizado por figuras. 

Ao conjunto de figuras que compõem uma ideia dá-se o nome de percurso 

figurativo. Da mesma forma que a um encadeamento de temas chama-se de 

percurso temático. Ambos devem manter uma coerência interna, de modo que, 

por exemplo, no conjunto de palavras que compõem o percurso figurativo da 

alegria não conste um termo que aluda à depressão sob pena de se quebrar a 

coerência figurativa e, por esse motivo, produzir uma inverossimilhança. 

Porém, como veremos exemplificado na análise, a sobreposição de percursos 

figurativos diferentes pode ocorrer a serviço da criação de determinado efeito 

de sentido. 

À repetição de temas ou recorrências de figuras no discurso nomeia-se 

isotopia. “A recorrência de traços semânticos estabelece a leitura que deve ser 

feita do texto” (FIORIN, 2010, p.113). Para a Semiótica, os caminhos de leitura 

já estão dados pelas isotopias presentes na obra.  

São três as principais isotopias que analisaremos neste capítulo: (1) 

escrita, (2) sexual, (3) construção. A isotopia da escrita é formada, entre outros, 

pelos termos "escrever" (p. 14), "cartinha" (p.14), "quando escrevo" (p. 27), 

"enquanto minha mão direita escreve" (p.31), "umedecer o papel em seu verso" 

(p.32), "esta mulher que [...] enquanto escreve se acaricia" (p. 32), "esta carta, 

esta grafia" (p.33), "esta carta [...] apócrifa" (p. 35). 
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A isotopia sexual é formada, entre outros, pelos termos: "desejar" (p.28), 

"tenho desejo, deite-se" (p.28), "a mão esquerda me acaricia, me penetra sob a 

camisola" (p. 31), "amante" (32), "retiro eu a mão esquerda do meu sexo" (p. 

32), "esta mulher que, tocando duas cordas, enquanto escreve se acaricia" (p. 

32), "esta carta, esta grafia que por vezes luziu nos candelabros de um palácio 

íntimo" (p. 33), "abrindo as pernas para o amante" (p. 35), "pornografia" (p. 35), 

"desejo" (p. 35). 

A isotopia da construção é formada pelos termos: "crio" (p.16), "novas 

construções" (p. 16), "posso reconstruir" (p. 16), "reconstrução" (p.20), 

"demolição" (p. 20). 

Passemos agora à análise do conto, por meio da observação desses 

percursos figurativos. Vale ressaltar que, apesar de haver diversas isotopias no 

texto em análise, vamos nos concentrar especificamente nas isotopias da 

escrita, identidade, interioridade, exterioridade e reconstrução, uma vez que por 

meio delas, podemos apreender o “movimento” do texto. 

2.2. O mundo reconstruído  

Na primeira parte do conto, como dissemos, a narradora inicia a escrita de 

uma carta. Isso é feito de uma maneira pouco convencional. Embora a carta 

esteja endereçada a seu amante Carlos, o texto não apresenta um relato de 

fatos, mas sim discute detalhadamente o tratamento que dará a seu 

destinatário “A questão do tratamento a lhe dar me fez manter suspensa a 

escrita desta carta” (SANT’ANNA, 1994, p. 13). Além disso, a narradora 

esmiúça as emoções sentidas desde a partida de Carlos e chega a imaginar os 

pensamentos do amante enquanto estava no avião, retornando para casa. 

O primeiro trecho que destacamos nessa parte inicial do conto traz nas 

isotopias da interioridade e exterioridade e modo como o espaço é tematizado. 

Beatriz, ao dirigir suas primeiras palavras a Carlos na carta, menciona a 

necessidade da separação dos amantes para o crescimento de diversos 

sentimentos dentro dela, dentro do período de tempo que compõe aquela noite, 

no interior de sua casa (“já em minha cama”). Aqui, a interioridade faz 

referência tanto ao espaço físico da casa, quanto ao pensamento da narradora: 
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Mas bastou que eu o deixasse para que sentimentos de toda espécie 
começassem a crescer dentro de mim  e, durante aquela noite, já na 
minha cama, desejei-o mais do que antes, o quis muito [...] 
(SANT’ANNA, 1994, p. 13 - grifo nosso). 

Observemos um segundo trecho: 

Antes quero falar do princípio, dizer que logo que o vi, notei que era um 
homem atraente a seu modo, de uma forma sóbria , com as devidas 
marcas no rosto , os cabelos começando a embranquecer , o paletó 
sobre a camisa esporte , tudo discreto mas não deselegante  
(SANT’ANNA, 1994, p. 14 - grifo nosso). 

No segundo trecho que destacamos, vemos o mesmo processo de 

aproximação e distanciamento descrito no capítulo anterior, quando tratamos 

da sintaxe discursiva, que comparamos com os planos no cinema. Naquela 

ocasião, apontamos a proximidade física de dêiticos com sentidos opostos a 

serviço da criação de efeito de sentido de aproximação e distanciamento. Aqui, 

temos a descrição de Carlos indo do geral ao particular e retornando ao geral, 

remetendo, assim como na ocasião do capítulo anterior, aos movimentos da 

câmera cinematográfica. 

Carlos é descrito como um homem atraente e de uma forma sóbria, 

características que entendemos como uma descrição geral. Já a descrição das 

marcas em seu rosto, os cabelos que começam a embranquecer e o paletó 

sobre a camisa esporte é particular por ser mais detalhada. A afirmação “tudo 

discreto mas não deselegante”, porém, retorna à descrição mais geral.  

Dentro da descrição que chamamos de particular, temos primeiro (1) a 

descrição do rosto, (2) em seguida a do cabelo e, por fim, (3) do paletó sobre a 

camisa. Essa descrição revela uma movimentação semelhante às que vemos 

no cinema com a alternância no foco do elemento em destaque. Carlos é 

descrito como se uma câmera passeasse por seu corpo, mostrando-o ora com 

mais detalhes, ora com menos detalhes; ora se aproximando, ora se 

distanciando. 

A presença de elementos opostos como proximidade e distanciamento, 

interioridade e exterioridade, aproximados fisicamente no mesmo parágrafo, ou 

dispostos, parágrafo após parágrafo, causam os efeitos de sentido de 

desestabilização e descontinuidade. A narrativa não segue a linearidade dos 
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fatos ocorridos, e, além disso, mistura rememoração com fantasia em uma 

alternância de isotopias. Continuemos a análise. 

Não tenho a menor pretensão à exclusividade , no sentido de que 
outras mulheres também não o tenham notado – e quem sabe o 
atraído –, mas reivindico talvez só para mim  a observação em você 
dessa espécie de paz na desilusão , que chega com o tempo para 
algumas pessoas. E que se manifesta no descaso cuidado  com que 
se apresentava fisicamente, até a forma quase imperceptivelmente 
irônica com que expunha o seu pensamento, diante daquilo que 
sempre há de utópico num plano, numa construção (SANT’ANNA, 
1994, p. 15 - grifo nosso). 

 

Temos aqui a sentença “só para mim”, que equivale em sentido ao 

substantivo “exclusividade”. A narradora nega desejar ter exclusividade, mas 

admite seu desejo em seguida, ainda que modalizado pelo advérbio “talvez”. 

Ato contínuo, temos as ideias distantes de desilusão e paz. O primeiro termo 

remete aos sentimentos de tristeza, frustração, desapontamento e decepção, 

que se opõe à ideia de paz, em que há ausência de conflitos ou desassossego. 

Atentamos ainda para o substantivo “descaso”, que remete àquele que não dá 

importância ou atenção a algo e opõe-se ao substantivo “cuidado” que, por sua 

vez, denota algo que é alvo de atenção, de tratamento especial.  

A aproximação desses temas, assim como a alternância entre debreagens 

e embreagens na sintaxe do discurso, constroem os efeitos de sentido de 

desestabilização e descontinuidade no texto que perpassará toda a extensão 

do conto, até sua última página, como veremos paulatinamente. Voltemos 

nossa atenção agora para a isotopia da interioridade e também a da escrita 

que aqui se ligam. No trecho seguinte, a narradora explica ao interlocutor 

(destinatário da carta) seus receios e, mais uma vez, mistura realidade com 

imaginação: 

O único receio, digo-lhe mais uma vez, é o de passar-lhe a imagem de 
mulher insatisfeita do interior  (o que é em parte verdadeiro), com a 
cabeça em novelas  e revistas românticas  (que não leio ). [...] uma 
fotonovela  que me reproduzisse ali sentada no auditório, 
contemplando-o em silêncio durante a sua exposição, mas com um 
daqueles balõezinhos de histórias em quadrinhos  sobre a minha 
cabeça , contendo pensamentos  do tipo: “Como ele é simpático, 
inteligente” (SANT’ANNA, 1994, p. 16 - grifo nosso). 
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Tendo em mente que um metadiscurso se processa quando falamos do 

discurso usando ele próprio, voltemos nossa atenção para a isotopia da escrita, 

que é posta em equivalência tanto à isotopia da construção como também à da 

reconstrução, em que a narradora lapida explicitamente o texto que narra:  

Assim é que posso reconstruir o momento em que nos 
conhecemos  [...] para situá-lo não mais no Centro Cultural e 
esportivo da Prefeitura e sim num desses casarões a ntigos , daqui 
do interior [...]. No segundo andar haveria quartos para os convidados e 
abriríamos num mesmo instante, por acaso, as nossas portas [...]. Só 
que em vez de nos apresentarmos convencionalmente, nos 
abraçamos, comovidos, como um homem e uma mulher que se 
conhecessem havia longo tempo [...]. E um de nós, não importa qual 
terá tomado a iniciativa, sem necessidade de palavras, conduzirá o 
outro ao seu quarto, onde se abraçarão e se acariciarão, até que 
finalmente se possuem, sempre sem palavras (SANT’ANNA, 1994, 
p.16-17 - grifo nosso).  

 

O tema da construção está presente no texto na figurativização de Beatriz 

como engenheira; como aquela que pode reconstruir o momento em que 

conheceu o amante e situá-lo em outro lugar, dentro de outras circunstâncias 

que envolveriam, como lemos no trecho transcrito acima, não mais o Centro 

Cultural e Esportivo da prefeitura, mas sim um casarão antigo e um 

concomitante abrir de portas em que os dois se veriam frente a frente. 

Reconstruído, o encontro dos amantes parece obedecer à pena da 

narradora, que molda os espaços e as circunstâncias dos momentos com o 

forasteiro no interior de uma casa de fazenda. Fazenda essa que, já sabemos, 

localiza-se no interior de seu pensamento. Continuemos atentos a essa 

(re)construção. 

A partir daí embora eu tenha visualizado uma cama larga, os móveis de 
uma casa de fazenda, dentro do quarto, ou mesmo uma paisagem e os 
sons de fim de tarde lá fora, devo me deter, antes que tenhamos que 
seguir o curso de alguma outra história , com alguns convivas à 
mesa, à nossa espera lá embaixo para o jantar – e por isso prefiro 
retornar à nossa verdadeira história  (SANT’ANNA, 1994, p.17 - grifo 
nosso). 

 

Desviando um pouco da isotopia da reconstrução, algumas linhas acima 

questionamos ser a narradora a senhora de seu próprio fado. Tal 

questionamento também é feito por ela própria. Destacaremos dois momentos 
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em que isso ocorre: (1) “ou o fio de uma teia já fora tecido, de modo que se 

pudesse escolher ser capturado nele ou não? E quem seria afinal a aranha, eu 

ou você? Ou se encontraria ela pairando sobre nós?” (SANT’ANNA, 1994, p. 

15), (2) “antes que tenhamos que seguir o curso de alguma outra 

história”(SANT’ANNA, 1994, p.17).  

Em ambas as passagens está evidente o questionamento sobre estarem 

Carlos e Beatriz subordinados às vontades da pena de outrem, como que 

predestinados a seguir as linhas que já haviam sido traçadas para eles, ao 

invés de estarem aptos a traçarem seus próprios caminhos. 

Ora, quem ditaria então as regras nesse jogo; quem seria a aranha dona 

dessa teia? Haveria uma figura qualquer que direcionaria o que é contado? 

Esses questionamentos são expostos pela própria narradora, que logo parece 

voltar atrás, como se hesitasse em tocar nesse assunto: “prefiro retornar à 

nossa verdadeira história”.  

Em meio ao questionamento sobre a identidade do sujeito que toma a 

palavra e ao destaque ao ato da escrita, Beatriz escreve:  

Porque é nesta escrita  e reconstrução  – e esta sua razão maior – que 
as coisas parecem ter acontecido, tornam-se reais e vivas. Escrevo 
então para repetir, reviver. 

-- “Você é louca” – você disse, depois. 

-- “Sim, sou louca” – Eu disse e repito-o agora. (SANT’ANNA, 1994, p. 
21-22 - grifo nosso) 

Nesse, que é o parágrafo final da primeira parte, temos não apenas mais 

uma figurativização de Beatriz, agora como a louca, mas também está 

evidenciada a razão pela qual escreve, porque só há realidade para ela se 

houver a escrita. 

 

 

2.3. O jogo das dissimulações  

No início da segunda parte do conto, Beatriz descreve o retorno à realidade 

após a aventura na mata com Carlos, que se mostrava tenso possivelmente 
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por vê-la dirigir de forma brusca “naquela estrada estreita de terra, esburacada 

e cheia de curvas” (SANT’ANNA, 1994, p. 22), mas que ela conhecia bem.  

Ao iniciarmos o caminho de retorno, você fumando em silêncio, de 
volta à realidade, mostrava-se tenso, entre outras coisas, 
possivelmente, pela maneira brusca de eu dirigir naquela estrada 
estreita de terra, esburacada e cheia de curvas, mas que eu conhecia 
tão bem (SANT’ANNA, 1994, p. 22). 

 

Vemos que a narradora assume que seu amante sinta-se pouco 

confortável com sua presença na fantasia dela. Além disso, temos expressa a 

"volta à realidade" depois do êxtase sexual. 

Os adjetivos “esburacada” e “cheia de curvas”, que são usados para 

figurativizar a estrada por onde Beatriz dirige, podem ser comparados aos 

movimentos presentes no próprio conto de debreagem e embreagem ao lado 

das aproximações de ideias opostas ou distantes que mostramos 

anteriormente, das isotopias da (re)construção e da realidade por meio das 

distorções do processo da escrita, que terminam por criar um efeito de 

instabilidade na narrativa. Com isso em mente, notemos o trecho abaixo 

observando também a isotopia da reconstrução: 

Mas era evidente que algumas pessoas, mulheres, principalmente, 
tendo nos visto deixar juntos o Centro Cultural, procurariam  ler em 
seus olhos algum indício do que poderia ter se passado entre nós. Mas 
o que verdadeiramente pesa, nas convenções dessa gente, é que 
nenhum ato escandaloso e proibido se produza diante dos outros, 
desmascarando  de certo modo a todos, a fim de que possam 
prosseguir sem embaraços no jogo das dissimulações . E sobretudo o 
prefeito, embora possa ter fingido lamentar a minha ausência, terá 
ficado contente porque o seu próprio jogo político se faria mais à 
vontade sem esta observadora incômoda (SANT’ANNA, 1994, p. 22 - 
grifo nosso). 

 

Observamos no percurso temático do desmascaramento, que é fantasiado 

pela narradora, a dissimulação ser trazida à tona, como um tema figurativizado 

pela cena imaginária dos convidados na casa do prefeito. O faz-de-conta, ou o 

“jogo das dissimulações”, figuras do tema dissimulação, continua explícito no 

próximo trecho que examinaremos: 
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Quando retomamos o asfalto, e o carro podia rodar velozmente mas 
com suavidade, percebi você já tranquilizado e por que não dizer, feliz. 
Talvez por ter mergulhado e saído incólume de uma aventura 
inesperada, perigosa, podendo reassumir , dentro do seu elemento, o 
seu papel . Entenda bem que não o critico, pois todos encarnamos 
um  e isso se pode dizer também de quem se toma por louca 
(SANT’ANNA, 1994, p. 23 - grifo nosso). 

 

Com o surgimento da hipótese de que todos encarnariam um papel, a 

isotopia da metaficção aparece mais uma vez. Essa é figurativizada pelo papel 

de amante que Carlos desempenhou na mata com Beatriz, mas que, já o tendo 

desempenhado, estaria livre para seguir o curso de outra história. 

Escrever e construir pertencem a grupos semânticos diferentes. Não são 

sinônimos no mundo natural. Mas estão conectados no trecho abaixo como 

equivalentes pela temática da metaficção. Observemos como isso se dá: 

Mas ao deixá-lo, por cautela, numa rua próxima ao hotel [...] para mim 
as coisas mal se iniciavam. Pois era preciso que eu ficasse sozinha 
para sentir mais; para poder dedicar-me aos meus pensamentos , 
minhas construções , à escrita , a princípio inercial e interior, desta 
carta (SANT’ANNA, 1994, p. 23 - grifo nosso). 

  

Na primeira parte do conto, tivemos a alternância entre diferentes isotopias 

que dava a ideia de descontinuidade ao texto, tais como as isotopias da  

interioridade e exterioridade, da aproximação de ideias distantes. Na segunda 

parte, são mobilizados mais de um tema. Os temas da escrita - "Como se você, 

o nosso encontro – que vão se tornando cada vez mais isso - não passassem 

de um pretexto para que eu, depois de tudo, pudesse escrever esta carta” 

(SANT’ANNA, 1994, p. 23) -, construção - "Construiria eu então esse novo 

encontro num quarto de hotel aí em São Paulo" (SANT'ANNA, 1994, p. 24) -, e 

sexual - "[...] talvez anuncie a outros, que possuiu, que 'comeu', uma mulher 

que mal conhecia, uma estranha!" (SANT'ANNA, 1994, p. 23). Dessa maneira, 

temos uma grande quantidade de temas sendo explorados em um curto 

espaço, em uma das menores partes do conto, o que provoca um efeito de 

sentido de mistura; de confusão. 
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2.4. Irracionalidade e fantasia  

Assim como na segunda parte, a terceira parte também traz diversas 

isotopias que se hierarquizam a serviço da identidade da narradora. Veremos a 

narradora ser figurativizada tanto como uma mulher quanto como um animal, 

como já se nota no primeiro parágrafo: “Se você me houvesse visto nessa 

travessia, me consideraria um bicho  ainda mais estranho, justificando o que 

disse: ‘Você é louca!’” (SANT’ANNA, 1994, p.24 - grifo nosso).  

O sujeito da narrativa, que ainda não foi recoberto figurativamente com o 

nome Beatriz - o que acontecerá apenas na última parte do conto - vinha sendo 

recoberto com temas e figuras majoritariamente humanos como esperta, 

pretensiosa, engenheira, ouvinte atenta, mulher insatisfeita, louca, 

professorinha. Mas temos aqui uma figurativização atípica, a de um bicho. Não 

é a primeira vez que ocorre a figurativização do sujeito da narrativa como um 

animal, porém.  

No segundo trecho que destacamos, Beatriz está em contato com a 

natureza. Sua figurativização, como vemos abaixo, não é mais como um bicho 

ou como louca, mas tem tanto elementos femininos quanto masculinos. Ou 

seja, temos, no percurso figurativo da vestimenta feminina um elemento 

conflitante: 

Quando me decidi a vir até aqui, já estava de camisola . Vesti um 
penhoar  e calcei uma dessas incríveis botinas  com grandes cordões, 
das quais se poderia dizer “de homem”. Pois, cruzando o quintal, tinha 
de pisar a terra, o capim alto em alguns pontos. É uma noite sem lua, 
com as estrelas bem visíveis, ao contrário dos sapos, lagartos, aranhas 
e o que mais você queria... (SANT’ANNA, 1994, p. 24 - grifo nosso). 

 

O penhoar, uma vestimenta tipicamente feminina, de tecido leve 

geralmente usado sobre a roupa de dormir, e a camisola contrastam com as 

botinas mais rústicas com cordões, definidas pela própria narradora como “de 

homem”. Mas se levarmos em conta o cenário descrito composto por terra, 

capim alto, noite sem lua, estrelas bem visíveis e animais escondidos - 

pertencentes ao percurso figurativo da rusticidade -, notaremos que ele condiz 

mais com as botinas que foram calçadas do que com os trajes noturnos. 
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Olhando por esse ângulo, o percurso figurativo da feminilidade está em conflito 

com o da rusticidade da bota e do ambiente. Mais uma vez, vemos uma 

aproximação de  isotopias opostas. 

A isotopia animal está presente aqui e ali por toda essa terceira parte do 

conto. Entramos em contato com ela mais uma vez quando a narradora dá voz 

ao interlocutário e fala com ele em “‘Não tem ela medo?’, talvez você se 

pergunte. Sim, tenho medo, mas alguma força me empurra na direção desse 

medo, e, sabendo disso, você estará penetrando  mais um pouco em meu 

território ” (SANT’ANNA, 1994, p.24 - grifo nosso). O termo "penetrando", 

relacionado a "território" conecta a sexualidade à interioridade (da mente) da 

narradora. Esse território seria então tanto o corpo que se abre para o sexo, 

quanto a mente da narradora, onde ela reconstrói o encontro com o amante 

como melhor lhe apraz. 

Também temos essa mesma isotopia presente em diversos momentos 

como quando Beatriz descreve seu encontro com a cobra no quintal de casa 

em outra ocasião que não a do dia de escrita da carta. Nessa ocasião, esteve 

sob a ameaça das presas da cobra que estava em vias de dar o bote, mas que 

desistiu e “rastejou para longe” (SANT’ANNA, 1994 p. 25). Ou, ainda, quando 

se identifica como a própria cobra, juntando mais uma vez as duas isotopias, 

que em nada estariam ligadas não fosse a relação entre elas estabelecida pelo 

texto: “tive a sensação de que rastejando para a liberdade, fugindo de mim, 

quem ia ali era eu mesma” (SANT’ANNA, 1994, p. 26). Também temos essa 

isotopia quando Beatriz menciona o gato que lhe faz companhia durante a 

escrita. 

Nesses trechos, percebe-se um desvio da narrativa do encontro sexual e 

da fantasia, que envolve sua reconstrução, para que haja foco na descrição do 

encontro com a cobra, em suas impressões e na companhia do gato. Além da 

descrição do local de onde Beatriz escreve a carta. Todos esses desvios 

contribuem para a extensão da carta, e, com isso, prolonga-se também o 

estado de espera do enunciatário, que fica à mercê das idas e vindas da 

narradora. 
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Quem sabe revele eu isso a você agora para impressioná-lo, atraí-lo ao 
mundo do fascínio hipnótico de uma serpente? Mas não será só isso, 
porque as coisas nunca são uma só coisa e, à medida que escrevemos 
sobre elas, os caminhos se bifurcam , às vezes queremos seguir 
todos eles e uma escrita vai se tornando interminável , até que 
entregamos os pontos de pura exaustão (SANT’ANNA, 1994, p. 25 - 
grifo nosso). 

 

O percurso figurativo do prolongamento da carta é composto na citação 

acima pelas figuras de caminhos bifurcados, pelo adjetivo “interminável”, pela 

expressão “entregar os pontos” - expressão idiomática que equivale em 

significado a considerar-se vencido, e o substantivo “exaustão”, intensificado 

por “pura”, ou seja, é figurativizado como um percurso propriamente dito 

envolvendo uma narratividade; o prolongamento de um estado de cansaço que 

conduz a um estado de exaustão -. A extensão é mostrada como adjuvante 

para a compreensão de Beatriz tanto por ela mesma quanto por Carlos, como 

veremos adiante: 

E aqui você estará entendendo ainda mais, muito mais, de mim e do 
modo como se deu o nosso encontro. Eu mesma me entendo muito 
melhor á medida que vou escrevendo essas linhas (SANT’ANNA, 1994, 
p. 25). 

Mais à frente, notaremos o mesmo processo da extensão da escrita sendo 

exposto como adjuvante para a apreensão do sentido: 

Mas por que essa necessidade de ordenar, por que uma carta tão 
extensa ? Talvez porque eu deva ser obsessivamente minuciosa para 
não me desagregar em minha solidão  – ainda que escolhida – 
quando as coisas, as pessoas, todos os entes e objetos, os próprios 
pedaços de mim mesma, ameaçam-me com não terem mais nenhum 
elo entre si, nenhuma consistência, nexo ou nome. Então é preciso 
dar-lhes um contorno , letra, e dizer  e escrever , por exemplo, o gato, 
a serpente. Aquele ali é o gato, posso acordá-lo e rolar com ele pelo 
chão, ainda que me arranhe, enquanto a serpente é mortal. É preciso 
dizer-me isso  (SANT’ANNA, 1994, p. 26 - grifo nosso). 

 

Temos aqui a narradora sendo figurativizada como “obsessivamente 

minuciosa”, no intuito de que não se decomponha em sua solidão. É como se 

apenas na companhia de sua caneta pudesse manter viva a si própria e ao 

universo que a cerca: “Porque tudo o que se pensa e sente de alguma forma 
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existe e é preciso dizê-lo” (SANT’ANNA, 1994, p. 26). E seria então por isso 

que se mantivesse viva, como ela mesma diz: 

Por isso traço plantas, projetos, e uma carta como esta, ou 
cálculos abstratos  que redundam em edificações, mesmo que a eles, 
como a arquiteta que também sou, acrescente a fantasia dos meus 
desejos, construindo uma realidade que do contrário não have ria, 
não há , quando você se descuida disso , o que, se por um lado é 
delicioso, desligar-se, deixar as coisas  simplesmente passarem por 
nós, de outro lado nos aterroriza, essa noção de que elas se perdem 
para sempre . Por isso sou a engenheira, ainda que sonhe com 
desmoronamentos, dissoluções, que possam dar lugar ao vazio que se 
abre em leque para novas coisas, sempre novas coisas (SANT’ANNA, 
1994, p. 26 - grifo nosso). 

 

Estamos, mais uma vez, diante da isotopia da escrita. Dessa vez, 

conectada às isotopias da identidade e da reconstrução. Beatriz apresenta-se 

como senhora das plantas e projetos que traça, da carta que escreve, modela, 

remodela e orna com suas fantasias. Aqui ela já não é mais figurativizada como 

um bicho como aconteceu no começo da terceira parte, mas sim como a 

grande narradora de seu universo. Continuemos prestando atenção nas 

figurativizações: 

Ordeno as coisas e as palavras, então – e você acertou, embora com a 
intenção amável de brincar comigo -, porque sou louca, se tal 
qualificação pode traduzir o que se passa em mim, talvez em todos 
nós, só que uns se controlam e se protegem mais do que outros, e 
devo eu controlar-me e ordenar mais do que todos, porque me 
reconheço louca (SANT’ANNA, 1994, p. 27). 

 

"Bicho", "cobra", "engenheira", "arquiteta", "louca". Tantas figuras em 

sequência estão a serviço da construção do efeito de sentido de mistura que 

mencionamos desde a primeira parte. Apesar de haver a presença de trechos 

que fogem à história do encontro sexual com Carlos e que acabam por 

estender a narrativa, o ritmo6 do texto não diminui aqui. Como estamos 

observando, o encontro entre os amantes em si não é o ponto chave desse 

conto, que se revela desde suas primeiras páginas uma obra que discute o 

papel da escrita e o jogo entre realidade e fantasia. A narradora mistura temas, 

                                                           
6
 “a linguagem, tomada como sistema dotado de plano da expressão e plano do conteúdo, manifesta-se 

em objetos concretos e, nessa situação, o ritmo é aquilo que, entre o silêncio e o som, entre o branco do 
papel e o preto do traço, faz palpitar o movimento dos sentidos num texto” (TEIXEIRA, 2008, p. 159). 
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aproxima figuras díspares e, assim, o conto segue deslumbrando e atordoando 

o enunciatário com essas sequências de palavras. 

Antes que demos por encerradas as considerações sobre a terceira parte 

do conto, não podemos nos furtar a comentar sobre esse percurso figurativo da 

loucura. Entendemos como loucura o sentimento ou a sensação que foge ao 

controle da razão, falta de discernimento, desordem. O que temos aqui é, ao 

contrário, descrito como a necessidade de ordenar, de controlar e, em última 

instância, de fantasiar. Se reconhecermos que entregar-se à fantasia demanda 

obrigatoriamente desapegar-se do controle, temos aqui outro caso de 

percursos figurativos opostos alocados lado a lado. Nesse caso, o percurso da 

loucura, como vemos no trecho seguinte. Quanto à denominação de louca 

dada à narradora, essa veio do outro e não de si mesma. Essa nomeação 

funciona como uma forma de controle da força rústica, animal, do instinto e 

também do masculino. 

Ordeno coisas e palavras , então - e você acertou, embora com a 
intenção amável de brincar comigo -, porque sou louca, se tal 
qualificação pode traduzir o que se passa em mim, talvez em todos 
nós, só que uns se controlam e se protegem mais do que outros, e 
devo eu controlar-me e ordenar  mais do que todos, porque me 
reconheço louca (SANT'ANNA, 1994, p. 27 - grifo nosso). 

 

Temos, mais uma vez, o efeito de desestabilização criado na narrativa, 

dado que as afirmativas acerca da loucura da narradora se contrapõem. Beatriz 

tem a "necessidade de ordenar" ao passo que se considera louca. Ao que ela 

questiona a si mesma "mas por que essa necessidade de ordenar , por que 

uma carta tão extensa?" (SANT'ANNA, 1994, p. 26 - grifo nosso). E, em 

seguida, responde: 

 

Talvez porque eu deva ser obsessivamente  minuciosa para não me 
desagregar em minha solidão - ainda que escolhida - quando as 
coisas, as pessoas, todos os entes e objetos, todos os pedaços de mim 
mesma, ameaçam-me com não terem mais nenhum nexo entre si, 
nenhuma  consistência , nexo ou nome. Então é preciso dar-lhes um 
contorno, letra e dizer, e escrever, por exemplo, o gato, a serpente. 
(SANT'ANNA, 1994, p. 26 - grifo nosso). 
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A ordem que a narradora parece não encontrar no mundo em que vive, 

encontra na escrita, ao ordenar e reordenar espaços, pessoas e 

acontecimentos para torná-los consistentes no jogo entre racionalidade e 

irracionalidade que alimenta o efeito de sentido de desestabilização e 

descontinuidade criado no conto. 

2.5. A escrita, o longo caminho  

A extensão da carta, tópico que já havia sido abordado na parte anterior, é 

destacado também na quarta parte. Mas, no parágrafo que destacamos abaixo, 

este tema é figurativizado pelo avançar da noite, pelas ações de dizer muito, 

caminhar muito, descer, mergulhar, distender-se e por sentir o esforço feito. 

A noite avançou  para além da sua metade e dei-me conta de estar 
cansada, como se já houvesse dito muito . Igual tivesse caminhado um 
longo percurso , subindo e descendo picadas no meio da mata e 
depois mergulhado no poço, para então distender-me e sentir todo o 
esforço despedindo nesse caminho. Mas ainda não é tudo 
(SANT’ANNA, 1994, p. 27 - grifo nosso). 

 

Vemos que a narradora, absorta no processo de escrita, não havia se dado 

conta de seu estado de cansaço e tampouco havia percebido a passagem do 

tempo. A extensão da escrita e seu excesso são figurativizados pelo exercício 

cansativo de deslocar-se em meio à mata fechada e ao ferimento consequente 

de exceder os limites impostos pelo corpo. Todo o esforço desprendido nessa 

escrita, que já se excede, ainda não é suficiente, como se figurativiza por “mas 

não é tudo” (SANT’ANNA, 1994, p. 27). 

A extensão da carta também é o tema predominante no parágrafo que 

analisaremos a seguir. Nele, diferentemente do anterior, a extensão é 

figurativizada pela descrição das ações de levantar-se, ir ao banheiro e abrir a 

janela, respirar fundo. Essa sucessão de ações constrói o efeito de 

prolongamento da narrativa.  

Levantei-me, fui ao banheiro e, de volta, abri a janela, respirei fundo. 
Quando escrevo “o poço”, refiro-me também para não me tornar 
excessivamente abstrata, àquele poço nas proximidades do qual 
estivemos e cujas águas ouvíamos. (SANT’ANNA, 1994, p. 27). 
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Além do que mencionamos, a figura do poço é ressignificada e 

estabelecida como o poço das águas que há na mata em que Carlos e Beatriz 

tiveram seu encontro sexual. No trecho que descrevemos a seguir, veremos 

mais algumas figurativizações de Beatriz nesse mesmo poço das águas.  

Existem ali duas ou três pedras em que se pode sentar e se respira 
com a água caindo a centímetros do seu rosto. Cheguei a imaginar 
fosse eu um bicho, para o qual não existiria tanto essa diferença, entre 
o corpo, o cérebro, e tudo aquilo que os cerca. Mas logo percebi que 
sempre haveria esta intenção que me impediria de abandonar-me 
inteiramente, que não fosse junto com o meu pensamento . E tendo me 
submetido ao choque da força da água, eu me tornava ainda mais 
alerta para mim mesma, ainda que fosse para um eu em perda, em 
fuga das coisas que lhe parecessem secundárias, que o dispersassem 
do seu verdadeiro centro (SANT’ANNA, 1994, p. 27 - grifo nosso). 

 

Ainda que busque ausentar-se de si mesma e deixar-se levar pela 

narrativa, não consegue abandonar-se inteiramente. Ao contrário, torna-se 

mais alerta; a consciência de seu próprio eu não a abandona. Quer seja esse 

eu figurativizado como pedra ou figurativizado como Beatriz. 

Como temos visto ao longo dessa análise da semântica do nível discursivo, 

a figurativização e a tematização do ser do sujeito dessa narrativa são sempre 

voláteis. Percebemos aqui Beatriz figurativizada mais uma vez como um bicho 

em “fosse eu um bicho” (SANT’ANNA, 1994, p. 27) e, como um objeto 

inanimado em “ainda que fosse para um eu em pedra” (SANT’ANNA, 1994, p. 

27). Sua volatilidade vai além, como é perceptível no trecho que segue. 

E seria então assim, nesses momentos – ali no poço real, ou aqui, ou 
em outras situações, como a que viemos juntos – em que eu aceitasse 
também a razão radical  e selvagem  de mim, que eu mais me 
misturaria a todas as outras forças. É também essa a minha loucura: 
sou eu própria o ermo de povoar (SANT’ANNA, 1994, p. 28 - grifo 
nosso).  

 

Após ter descrito sua luta entre racionalidade e irracionalidade, a narradora 

descreve a sensação de ter estado na presença de alguém ali naquele poço, 

alguém que transcende a ideia de tempo, pertencente a uma existência anterior 

à civilização e aos calendários, alguém com quem encontrasse e que 

testemunhasse sua presença e seu corpo naquela queda d’água. 
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Aprofundando-se ainda mais nesse processo de decantação de si mesma, se 

figurativiza como o alguém de outro tempo, cuja presença sentiu no poço das 

águas. Alguém cujo sexo não importa, tampouco o tempo ao qual pertence, 

apenas sua presença. 

Noutras vezes, tive a sensação de que já havia a presença de alguém 
ali comigo, alguém que houvesse frequentado aquele poço em tempos 
em que talvez ainda não existisse por aqui uma civilização, nenhum 
calendário para medir o tempo que não fosse a transformação no 
interior dos dias e das noites, ou das próprias pessoas. Alguém que 
encontrasse uma mulher como eu, nua e só, e nem falassem a mesma 
língua. E para ambos tudo seria novo: a explosão da queda d’água 
naquele exato poço, os corpos um dos outros e um sentimento para o 
qual não teriam nome. Alguém que, às vezes, tenho a sensação de 
ser eu mesma, não me importa se enquanto homem ou m ulher, 
confluindo de tempos diferentes para um encontro . (SANT’ANNA, 
1994, p. 29 - grifo nosso) 

 

Esse aprofundamento na identidade da narradora, essa viagem que ela faz 

em busca de sua identidade e que consiste na pluralidade de recobrimentos 

figurativos do sujeito da narrativa é outra via por meio da qual se dá o jogo 

entre continuidade e descontinuidade. Jogo esse que estamos percebendo 

tanto na sintaxe, no capítulo anterior, quanto na semântica, desde o começo da 

primeira parte do conto. Isso ocorre como se o sujeito da narrativa fosse 

gradativamente esvaziado de um acúmulo de figuras até que experimente a 

rarefação das mesmas. O que leva, conforme o conto vai chegando ao seu fim, 

a uma quase abstração do ator do discurso (Cf. TEIXEIRA, 2008, p. 300).  

Sem deixar de lado a isotopia da identidade, a isotopia da reconstrução 

volta a ser destacada, como que imitando o começo de um despertar em que 

ocorre uma ligeira mudança de foco do que se estava falando. A escrita e as 

palavras são retratadas pela narradora como o caminho para a compreensão 

de si mesma, como artifício para preencher seu vazio e atingir a conjunção com 

seu objeto-valor, o prazer. 

Mas por que, mais uma vez, sendo assim tão primário o que busco, 
escrevo eu tanto? Talvez porque, para refazer esse percurso , 
reencontrar o lugar  e tempo perdidos, seja preciso retraçar um rastro 
em palavras  até o lugar em que se perderam, para que eu não precise 
mais dessas palavras e me cale, porque as disse. E refazer esse 
caminho  é como atravessar a passagem  nas águas cujo 
conhecimento só se dá na medida mesma em que se o faz. E posso 
até me perguntar: de onde vem esta voz com que aqui falo e escrevo, 
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com esta minuciosa e irritante pompa que no entanto pode ser outra 
vez a antecâmara para uma expressão de outra ordem, primordial e 
como disse selvagem, que é também uma forma de simplesmente usar 
você como interlocutor, como se usa o corpo de outro, como usei o 
seu? (SANT’ANNA, 1994, p. 29 - grifo nosso). 

 

Temos, mais uma vez, um percurso figurativo, o da metaficção, envolto em 

uma narratividade. A escrita é figurativizada como o rastro em palavras que 

será traçado através da ação de ir em busca do lugar e tempo perdidos. Ela é 

mostrada como a única maneira de preencher o vazio que acompanha Beatriz. 

É por intermédio da escrita que a narradora pode questionar-se sobre a 

minuciosa e irritante pompa da própria voz com que fala e escreve, sobre a 

razão por trás de sua escrita, que talvez seja alguma sorte de artifício. 

Novamente, como se acordasse um pouco de seu delírio, dedica-se à 

descrição de si, de como seu corpo ocupa o espaço enquanto escreve: 

“Escrevo agora não mais à prancheta e sim sentada na velha poltrona, como 

os meus pés, depois de descalçá-los das botinas, plantados sobre uma mesa 

baixa” (SANT’ANNA, 1994, p. 29). E, posteriormente, à descrição do espaço a 

sua volta. 

Escrevo – apesar do equipamento ao meu dispor – com esta caligrafia 
tão retangular e bem desenhada e que, como a letra de qualquer 
pessoa, revela quem com ela escreve. No meu caso particular, 
denunciando este controle , esta capacidade de organizar 
meticulosamente os sentimentos e emoções mais extremos, como 
se eu temesse deixar escapar o mínimo que fosse deles, que traduzem 
com precisão a contradição que sou e que aqui se concilia, igual 
numa obra em que convivessem o cálculo preciso e os desejos e 
medos mais obscuros, as fantasias. (SANT’ANNA, 1994, p. 29 - grifo 
nosso) 

 

Ao sair do fluxo de seus pensamentos e concentrar-se em seu corpo, 

Beatriz retorna um pouco à razão, se é que podemos chamar assim. Revela 

sua incerteza quanto à própria intencionalidade em dois momentos. (1) Através 

da locução adverbial “como se”, e (2) ao falar sobre o controle e a organização 

meticulosos que exerce em seu texto, na sua própria caligrafia que diz ser bem 

desenhada, assim como em seus sentimentos e emoções mais extremos. 



57 
 

Sentimentos e emoções esses que traduziriam a contradição entre razão e 

loucura, entre controle e entrega.  

Já se afastando desse que parece ser um átimo de consciência em meio à 

entrega à fantasia, a narradora divaga da vista da janela à imagem de Carlos 

adormecido ao lado de sua esposa, às aranhas que vez ou outra entravam por 

sua janela e que precisava matar – mas que contribuiriam, tanto quanto a cobra 

e o gato para a apreensão do sentido –: “E escrever sobre isso, aqui – as 

aranhas, a cobra, o gato -, vai formando antecipadamente para mim um 

sentido  – que se formará também para você depois”. (SANTÁNNA, 1994, p. 30 

- grifo nosso) 

A escrita, portanto a linguagem,  é responsável por dar forma e sentido aos 

fatos narrados, tenham eles acontecido ou não, sejam eles  verossímeis ou 

não. Nota-se, na quarta parte do conto,  que a alternância entre as  isotopias,  

a discussão sobre o papel da escrita e a (in)definição da identidade daquela 

que narra vão se intensificando. E, mais uma vez,  vemos a escrita ser definida 

como elemento adjuvante para a apreensão do sentido do texto. 

No trecho que transcrevemos a seguir, a narradora descreve seu retorno à 

escrita da carta após ter sido acometida por um momento de medo que a fez 

fechar a janela há pouco aberta e acender um cigarro. Este retorno à carta 

também é descrito como um retorno a Carlos e a si mesma. 

Enquanto fumava, sentindo voltar aos poucos a excitação clandestina 
de quem não o faz habitualmente, eu tornava também a você . Não 
que o houvesse afastado inteiramente, pois essas coisas que aqui se 
detalharam não impediram que a elas se superpusessem outras, e o 
tempo todo foi como se você me observasse, não lá de fora, mas aqui 
dentro, na verdade em mim, como “a outra” ou “o outro” no poço 
(SANT’ANNA, 1994, p. 30 - 31 - grifo nosso). 

 

Ao final desse trecho, vemos a isotopia da identidade ser evidenciada mais 

uma vez. Agora Carlos a observaria não como um intruso parado do lado de 

fora da casa, talvez se aproveitando da janela aberta. Mas de dentro dela 

mesma. Assim como a pessoa a quem teria encontrado no poço das águas no 

meio da mata. Ela, Carlos e a pessoa sem gênero do poço, todos são 
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figurativizações que aqui recobrem o mesmo eu sem rosto e sem nome, isto é, 

sem identidade definida. 

Aproveitando o ensejo, enfatizamos que o termo “superposição”, que se 

opõe à linearidade por designar um amontoado de coisas, objetos ou coisas 

que os valham, reforça, no texto em análise, a descontinuidade da narrativa 

que questiona a si mesma enquanto  aproxima isotopias distantes, brinca com 

recobrimentos figurativos e joga com as projeções de pessoa, espaço e tempo, 

conforme vimos no capítulo anterior.  

Da mesma forma como em outros parágrafos que destacamos, o trecho 

que analisaremos a seguir traz em seu começo um curto distanciamento da 

isotopia da reconstrução para destacar a posição que Beatriz ocupa ao 

escrever: “mais aconchegada, encolhida com uma coberta leve sobre o meu 

corpo, as pernas dobradas sobre o braço da poltrona” (SANT’ANNA, 1994, p. 

31). A narradora fala sobre a ação de ter fechado a janela, metáfora do mundo 

exterior, e como isso lhe trouxe clareza: “Ter cortado a visão da noite lá fora faz 

as coisas mais nítidas e concentradas, inclusive a visão dessa própria noite 

que se estende sobre mim e sobre vocês” (SANT’ANNA, 1994, p. 31). 

Essa clareza que cortar o contato com o mundo exterior trouxe para ela e 

que implica em olhar para dentro de si mesma – portanto, retornar à fantasia – 

a leva a projetar-se ao lado de Carlos e sua mulher, a quem necessita dar 

forma através da escrita: 

Cedo à tentação de dar à sua mulher um contorno , de vê-la como 
uma mulher madura, mas ainda jovem, que dorme agora nua sob os 
lençóis, dotada de uma beleza sem truques, desarmada, uma 
sensualidade que não seria percebida à superfície por estranhos, pois 
foi domada para você. Uma boa mulher, que o prende por laços 
sólidos, reais, que o ama calmamente, distraidamente, com a 
naturalidade do hábito, da intimidade (SANT’ANNA, 1994, p. 31 - grifo 
nosso). 

 

A mulher de Carlos é figurativizada com detalhes, ainda que não sejam de 

todo nítidos, uma vez que a ela não são atribuídos um nome, cor dos olhos, 

dos cabelos, altura, cor da pele, etc. Ela é tematizada a partir do 

relacionamento que tem com o marido, figurativizada por ser tudo aquilo que 
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Beatriz não seria (Cf. SANT’ANNA, 1994, p. 31), apesar de terem seus corpos 

unidos na fantasia da narradora:  

Uma mulher que é tudo aquilo que eu não sou, e no entanto – ou 
portanto – nessa noite em que velo e pairo sobre vocês, para sentir o 
que vou sentindo em meu corpo, como que peço emprestado o corpo 
dela, ao qual me junto  (SANT’ANNA, 1994, p. 31 - grifo nosso). 

 

Estamos diante de mais uma figurativização de Beatriz, que agora passa a 

ter o corpo da mulher do amante. Não o corpo do eu que escreve no momento 

da enunciação, aquele que está aconchegado, encolhido com uma coberta leve 

sobre o corpo e com as pernas dobradas sobre o braço da poltrona (Cf. 

SANT’ANNA, 1994, p.31), mas o corpo forjado pela fantasia da reconstrução, 

no interior do pensamento. Continuaremos observando a interioridade e 

exterioridade: 

E enquanto minha mão direita escreve , num ritmo e velocidade 
médios a que devo ajustar meu pensamento, a mão esquerda  me 
acaricia,me penetra  sob a camisola levantada até acima das coxas; a 
mão esquerda que, para os destros é a mão que parece de outrem, a 
do amante (SANT’ANNA, 1994, p. 31 - grifo nosso). 

 

Temos aqui a passagem da interioridade, figurativizada pelos pensamentos 

fantasiosos, à exterioridade. Aquela é figurativizada pela descrição do corpo de 

Beatriz, cuja mão direita escreve - não a mão da esposa de Carlos, ou da 

pessoa sem gênero do poço, mas a mão que está fora da fantasia – e a mão 

esquerda, que representa a interioridade, a toca e a penetra sob a camisola. 

Essa mão esquerda representa a mão de outrem; a mão do amante e por isso 

une interioridade e exterioridade por intermédio da sexualidade, que encontra 

na escrita um terreno fértil. 

A isotopia da identidade, ao lado das isotopias da interioridade e 

exterioridade, devido à forma que estão dispostas no texto, deixam turva a 

identidade da narradora.  

Este amante que agora está comigo e que tem de você a pele, o rosto, 
o corpo, que podem de repente tornar-se nebulosos, como se só 
importasse eu mesma, que, por minha vez, posso ver-me na pele de 
outra, aquela que imagino, desenho ao seu lado (SANT’ANNA, 1994, p. 
31-32). 
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Estamos observando a união dos polos interioridade e exterioridade, das 

múltiplas figurativizações que recobrem o sujeito da narrativa e que estão aqui 

postas lado a lado no ápice da construção do efeito de sentido de 

descontinuidade combinados com a descrição da cena de masturbação da 

narradora. Em meio a tudo isso, veremos sobressair-se a isotopia da escrita 

que é novamente retratada como “construção”. 

Posso tornar-me nebulosa eu mesma, como se, além de me acariciar a 
mão esquerda, fosse também de outrem a mão que escreve, 
automática, quase dormente; que escreve por mim e constrói a mim 
mesma  (SANT’ANNA, 1994, p. 31-32 - grifo nosso). 

 Desse ponto em diante, por mais alguns parágrafos, Beatriz não será mais 

descrita a partir de sua interioridade, tampouco a partir da primeira pessoa, 

mas sim de seu exterior, da terceira pessoa. Do ponto de vista sintático tem-se 

a passagem da debreagem enunciativa (eu) para a enunciva (ela). Do ponto de 

vista da semântica discursiva, o eu é figurativizado como “a mulher”. 

De qualquer modo há a presença do amante, aquele que ali no banco 
do carro não poderia cuidar da mulher  com a calma e extensão 
necessárias, de modo que, sentindo o prazer que as mulheres sentem 
de ser possuídas, restou-lhe  um ato por terminar; restou-lhe  estar 
excitada durante todo esse tempo, desde o carro (SANT’ANNA, 1994, 
p. 32 - grifo nosso). 

 

Aos poucos vai sendo revelado que a figurativização de Beatriz não é 

relevante. Ela é um eu que pode ser revestido  por meio de quaisquer  figuras; 

que alterna máscaras. Pois “o que verdadeiramente importaria [...] não seria o 

destinatário, nem mesmo a autora, mas a construção utópica, o gozo do corpo 

na razão, a carta em sua autonomia” (SANT’ANNA, 1994, p. 33). Por esta 

razão, “é preciso que corpo e letra sigam juntos, entrelaçados até o último 

momento” (SANT’ANNA, 1994, p. 33), como a própria narrativa se encarregará 

de explicar, evidenciando que a conjunção com o prazer e com o gozo é 

retardada, só podendo ser atingida  por causa da carta, que é verdadeiramente 

o gozo da narradora:  

Porque, se por acaso gozasse agora  – ou houvesse gozado 
naquela noite  dentro do carro, ou na seguinte, ou nesta noite, quando 
o pensamento dela começou a se fixar em você –, não haveria esta 
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carta  ou se interromperia ela neste instante, com um gemido, um 
estremecimento e depois o vazio (SANT’ANNA, 1994, p. 32-33 - grifo 
nosso). 

 

Também por não importar como o sujeito da narrativa é tematizado e 

figurativizado, vemos o esvaziamento da veridicção do enredo construído pela 

narradora, através do levantamento de hipóteses acerca de sua 

intencionalidade, fechando a penúltima parte do conto.  

É possível, até, que esta mulher , este ser solitário e talvez insaciável, 
tenha a sede de ambição de que o seu gozo venha da própria 
carta , de que sejam sua letra e palavra que a conduzam – e quem 
sabe a quem a ler? – a um gozo que só se desencadeie em sua última 
linha. Ou talvez a ambição de que nunca se alcance esse pr azer 
terminal  (palavra com exatidão escolhida) e sim permaneça 
suspenso e aceso na carta o desejo que se derrama p or suas 
folhas  (SANT’ANNA, 1994, p. 33 - grifo nosso). 

 

2.6. Escrita, gozo e falsidade em " Uma carta "  

Após a torrente de recobrimentos figurativos do sujeito da narrativa, a 

extensão da carta é mais uma vez mencionada. Agora o fim da noite, marcado 

pelo canto do galo e pela alusão ao conto de fadas de Cinderela, que 

figurativiza a extensão da escrita. Com a menção à Cinderela, vemos mais uma 

figurativização da narradora, um outro lampejo do eu interior; o eu da fantasia. 

Está no conhecimento coletivo o enredo de Cinderela, cujos adjuvantes para 

que fosse atingida a conjunção com o objeto-valor casamento se desfazem à 

meia-noite. Aqui, o traje de baile, assim como a carta, figurativiza a existência 

na escrita. 

Há pouco cantou o primeiro galo, como se a advertir -me dos limites 
da noite e de que eu, como Cinderela, devo deixar em breve o 
castelo  antes que se desfaça em trapos o meu traje de baile, 
estampado com arabescos (SANT’ANNA, 1994, p. 33 - grifo nosso).  

 

Observaremos a menção ao fim da carta e, consequentemente, o fim da 

fantasia retratados no trecho transcrito abaixo. O fim da fantasia que já havia 

sido figurativizado pela menção ao vestido de Cinderela, como acabamos de 
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apontar, agora é figurativizado como uma vela cuja chama já começa a se 

apagar por falta do que a alimente.  

Esta carta, esta grafia, que por vezes luziu nos candelabros de um 
palácio íntimo e ora bruxeleia como a chama de uma vela em seu toco, 
que não poderá consumir-se para além da extensão de uma noite 
(SANT’ANNA, 1994, p. 33).  

 

Suspendamos um pouco a atenção do trecho acima para depositá-la por 

completo no trecho abaixo, em que poderemos ver três figuras relacionadas 

sem conexão aparente: caleidoscópio e pétalas úmidas. 

Este caleidoscópio de úmidas pétalas noturnas, que se fecharão ao 
menor aviso do sol, quando eu talvez não possa conter a contorção do 
que, talvez mal se chama de gozo, o rosto como a máscara esgazeada 
que prenunciará o retorno do corpo à sua casa modesta, austera e 
cotidiana (SANT’ANNA, 1994, p. 33). 

 

Examinemos primeiro a figura do caleidoscópio. Sabemos que com o uso 

deste instrumento, a cada movimento feito pela mão de quem o opera formam-

se combinações variadas de desenhos simétricos e sempre diferentes. Mas em 

“caleidoscópio de úmidas pétalas” há uma impertinência semântica, pois o 

material que forma o caleidoscópio são fragmentos de vidro e espelhos. 

Matéria que em sua dureza, impermeabilidade e “inorganicidade” se opõe à 

delicadeza das pétalas, que são orgânicas, permeáveis, mais ou menos 

maleáveis que têm como principal função atrair polinizadores e proteger as 

células femininas em formação para que possa ocorrer a reprodução. 

Ora, levando em consideração as isotopias presentes no texto da 

sexualidade e da reconstrução somadas ao fato de que o formato de uma flor 

se assemelha ao órgão sexual feminino, podemos ler a expressão 

“caleidoscópio de úmidas pétalas” como o órgão sexual feminino, que está 

excitado por ser acariciado por Beatriz enquanto escreve, conforme foi descrito 

em “a mão esquerda me acaricia, me penetra sob a camisola levantada até 

acima das coxas” (SANT’ANNA, 1994, p.31). Nesse caso, temos uma metáfora 

“porque entre os dois significados mencionados há uma intersecção sêmica. 
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[...] Quando entre a possibilidade de leitura 1 e a 2 houver uma intersecção de 

traços semânticos, há uma metáfora” (FIORIN, 2010, p.118 – 119). 

O adjetivo “noturnas” atribuído a pétalas, por sua vez, consiste em uma 

referência à noite, que já se encerra e que motivará o fim da estimulação 

sexual tão logo o sol se faça notar e que talvez traga o prazer, figurativizado 

pela “máscara esgazeada”; pelo rosto com olhar desnorteado; em estado de 

perturbação, que antecede o fim da fantasia com o retorno do corpo à 

cotidianidade. Refletindo um pouco sobre a expressão “Máscara esgazeada”, 

lembrando que a acepção da palavra máscara está ligada à fantasia e ao faz 

de conta, não temos um rosto que exprime verdadeiramente o prazer, mas, 

como na “Traição das imagens” de Magritte (1928 – 1929), temos a 

representação de um rosto que exprime prazer, figurativizando o tema da 

sexualidade. Nesse caso, relacionada à escrita.  

Como se poderá notar no trecho abaixo, a entrega ao prazer que resultará 

no “retorno do corpo à sua casa modesta, austera e cotidiana” (SANT’ANNA, 

1994, p. 33) só se dará após a postagem da carta, lacrada no envelope. 

Antes que isso aconteça, encerrarei a carta hermeti camente no 
envelope , no verso do qual assinarei apenas Beatriz. E ao deitar-me 
completamente exaurida, rendendo-me, por fim, sem c ondições ao 
que exigir meu corpo , haverá um momento em que ainda sentirei em 
mim a carta que mal saiu de minhas entranhas (SANT’ANNA, 1994, p. 
32-33 - grifo nosso). 

 

O motivo pelo qual o prazer pleno só poderá ser atingido quando a carta 

tiver sido encerrada será posto em questão no trecho abaixo, em que a 

narradora revela ser a carta um mapa de si mesma. Isso tudo reforça que o 

objeto-valor visado pelo sujeito da narrativa era o próprio ato de escrever. 

Nenhuma outra como ela que encontra sua razão de existir em seu 
próprio trânsito, no momento de estar ali encerrada quando ninguém a 
lê, mapa de mim mesma, carta talvez escrita para ninguém, como a 
cachoeira oculta na mata que verte em seu próprio poço, quem quer 
que seja esta que aqui diz “eu” – eis o sentido dela que eu disse que se 
formaria depois para você, quem quer que seja também este a quem 
nomeio Carlos ou “você” (SANT’ANNA, 1994, p. 34-35 - grifo nosso). 

 



64 
 

A figurativização nebulosa que se faz perceber desde o começo do conto e 

que viemos apontando também na análise impossibilita um contorno da 

narradora e deixa transparecer que não importa sua identidade, não importa se 

ela é figurativizada como uma mulher, como um homem ou como um bicho. 

Não importa se é uma engenheira, uma louca no asilo ou “um homem solitário 

em seu quarto acanhado e que constrói para si uma amante louca em nome de 

quem remete a si mesmo ou ao léu” (SANT’ANNA, 1994, p. 35), se seu nome é 

Jussara ou Beatriz. Assim como não importa se inventou seu amante, a cidade, 

o prefeito a cachoeira, o próprio encontro.  

Com isso, o enunciador do conto rompe a estrutura contratual entre 

enunciador e enunciatário ao questionar, inclusive, o “parecer verdadeiro” de 

seu dizer, ao evidenciar o jogo de máscaras da narrativa e também ao 

questionar a existência dos lugares, tempos e atores da narrativa, fazendo cair 

por terra a própria “verdade”  interna do texto. O estabelecimento de um “dizer 

verdadeiro” ou da veridicção, no jargão teórico, dá-se a partir das relações 

entre ser e parecer : 

Veridicção é uma questão central em semiótica, remontando à própria 
episteme da teoria (Bertrand, 2003, p. 240). Diferente da lógica, a 
semiótica discute a verdade como efeito de sentido do texto: 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 (MATTE, 2012, p. 1).  

 

O discurso com efeito de sentido de verdade é aquele que une o ser e o 

parecer. O falso, une o não ser e o não parecer. Já o ilusório resulta da união 

entre o parecer e o não ser. O secreto, por sua vez, nasce da união entre o ser 

e o não parecer. 

Enquanto temos, de um lado,  o enunciador - ou o narrador que ele instala 

no texto - que procura criar o discurso veridictório, exercendo seu fazer 

persuasivo e seduzindo o enunciatário por meio dos temas e de suas 

concretizações em figuras, de outro lado temos o enunciatário que exerce seu 

fazer interpretativo, deixando-se envolver pela figuratividade que o leva ao 

contrato fiduciário. 
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Segundo Bertrand (2003), “ao lermos um texto literário, entramos 

imediatamente na figuratividade [...]. Uma imagem do mundo se delineia, 

instalando tempo, espaço, objetos, valores” (BERTRAND, 2003, p. 154). Assim 

podemos observar que a figuratividade é tida como a principal responsável pela 

forma de adesão do enunciatário a esse tipo de texto: “pode-se fazer 

compreender algo pela argumentação dedutiva de um raciocínio abstrato, 

persuadindo assim o leitor, mas, por outro lado, fazer ver também é fazer crer!” 

(BERTRAND, 2003, p. 155). Com isso, um texto adensa a produção de efeito 

de verdade, de acordo com o modo como o enunciador organiza as figuras do 

discurso. 

Por esses motivos, podemos dizer que o discurso constrói a sua verdade. 

Em outras palavras, o enunciador não produz discursos verdadeiros ou falsos, 

mas sim discursos que dão a impressão de serem verdadeiros ou falsos. 

Dessa forma, verdade e falsidade são apenas efeitos construídos no texto. 

Assim, há, entre enunciador e enunciatário, uma espécie de contrato 

estabelecido em que o segundo crê no dizer verdadeiro do primeiro. Tal crença 

baseia-se na confiança que o enunciatário deposita no enunciador.  

Vemos essa quebra contratual exposta no jogo de máscaras, no 

questionamento da existência dos lugares, tempos e atores da narrativa. Esse 

último, mais fortemente na figurativização da narradora. Quanto ao 

esvaziamento figurativo, não é necessário que essa narradora seja recoberta 

figurativamente, pois é pintada como a síntese de um instinto primário; como a 

própria pulsão sexual. Por isso podemos entender que a escrita dessa carta 

está ligada tanto à exploração da sexualidade quanto ao próprio ato de 

escrever, tanto ao contato íntimo com o interior – com o pensamento – quanto 

com o exterior – o corpo – culminando em um gozo do corpo e da palavra.  

Se a escrita de uma carta é algo que remete a um mundo natural, “Uma 

carta” renega essa afirmativa porque não recebe os elementos que constituem 

uma carta no mundo natural. Não há um cabeçalho em que o espaço seja 

figurativizado com o nome de uma cidade, no qual o tempo seja figurativizado 

por meio de dia, mês e ano. Não estamos diante de uma carta em presença e 

peso – o que se constata por sua alocação em um livro de contos, pelas 
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isotopias mostradas, pelas debreagens e embreagens – estamos sim diante do 

simulacro de uma carta, que em nenhum momento é camuflado. Ao contrário, é 

exposto, ainda que gradativamente, como será exibido abaixo:  

Esta carta  então apócrifa , egoísta, orgulhosa, que se quer uma 
essência das cartas, utópica e abstrata  como uma melodia 
vermelha, entoada por uma mulher que talvez nem seja engenheira, 
talvez seja a louca em trajes fétidos no pátio do asilo e que se chama 
Jussara, mas assina Beatriz como quem se veste de princesa para um 
amante inventado; que inventa uma cachoeira, uma casa, uma cidade 
e até seu prefeito; esta louca que talvez nem seja mulher, mas um 
homem solitário em seu quarto acanhado e que constrói para si uma 
amante louca em nome de quem remete a si mesmo ou ao léu uma 
carta que tenha a duração escrita de uma noite (SANT’ANNA, 1994, p. 
35 - grifo nosso). 

 

O que importa, já dissemos, é a pulsão capturada e explicitada pelo ritmo 

mais ou menos contínuo que as alternâncias entre embreagem e debreagens e 

entre isotopias imprime ao texto, fazendo com que se testemunhe a sensação 

do prazer através da palavra; através da “exasperação do desejo” 

(SANT’ANNA, 1994, p. 35). 

À primeira vista, “Uma carta” é a narrativa de um encontro sexual, uma 

carta escrita por uma mulher do interior a seu amante. Porém, ao longo da 

narrativa, vamos percebendo tanto pela observação da sintaxe, quanto da 

semântica discursiva, que realizamos aqui, que não importa quem assina a 

carta ou a história que a motivou. Importa, na verdade, “a construção utópica” 

(SANT’ANNA, 1994, p. 33), o limiar do prazer motivado pela própria palavra. 

No exame da sintaxe discursiva, vimos que as projeções actoriais e 

temporais aproximam e distanciam o momento da enunciação do enunciado 

pondo em xeque a identidade do eu que fala e, com isso, ao colocar lado a 

lado os dêiticos “eu” e “ela” equivalendo à mesma pessoa do discurso e os 

efeitos de sentido de aproximação e distanciamento.  

O mesmo jogo descontínuo é criado na semântica discursiva com o 

emprego das isotopias. Destacamos, primeiramente, o tratamento dado à  

identidade, na qual a narradora, actante do nível narrativo, é recoberta por 

diversos temas e figuras como engenheira, cobra e louca, por exemplo. Além 

disso, vale repetir, colaboram para o efeito de descontinuidade as isotopias da 
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espacialidade ( interioridade e exterioridade), em que, através do duplo sentido 

atribuído ao termo “interior” – interior da cidade em que Beatriz mora ou interior 

do pensamento? –, traz à superfície a oposição entre realidade e ficção, entre 

racionalidade e irracionalidade. Por fim, temos a isotopia da (re)construção dos 

fatos (reais/imaginários) pela escrita. 

Dessa forma, a aproximação de polos opostos na sintaxe e na semântica 

cria o efeito de sentido de alternância, dando o aspecto sensorial ao conto que, 

em seu ritmo, assemelha-se à sensação de regozijo vivenciado pela narradora 

ao entrar em conjunção com seu objeto-valor prazer. Assim é reconstruída a 

experiência da escrita, através do emprego do ponto de vista da narradora que 

ora debreada, ora embreada é retomada por diversas figuras ao passo que é 

retratada partindo do seu interior – de seu pensamento – ao seu exterior – do 

corpo que ocupa o espaço da poltrona e que é auto-acariciado enquanto 

escreve. 

Vimos ainda que através da exposição daquilo que nem é e nem parece 

ser verdadeiro explicita-se a “falsidade” do narrador, que até certo ponto da 

narrativa ainda  estava encoberta pelo contrato entre enunciador e 

enunciatário.  

Então, se todo texto é o simulacro de um dizer verdadeiro, em “Uma carta” 

temos o estabelecimento de um outro tipo de contrato veridictório entre 

enunciador e enunciatário, uma vez que o enunciador não faz questão de 

convencer o enunciatário de que seu dizer é verdadeiro. Ao contrário, expõe a 

imperfeição  e desequilibra as certezas do discurso. Ao fazer isso, deixa à 

mostra os jogos de máscara constitutivos do processo da criação literária, 

evocando a realidade do mundo dado e construindo, por meio da escrita, tantos 

outros mundos possíveis apenas pela e na imaginação. 
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Capítulo 3 – A escrita de Sant'Anna: Entre ficção e  teorização  

Perder-se no texto, salvar-se pelo texto, ir e 

voltar. [...] Olhar o objeto e deixar-se 

penetrar, de modo que a própria 

constituição material geradora de sentido 

infiltre-se na análise, que será tanto melhor 

quanto mais possa, do objeto, perceber-lhe 

a aparência imperfeita - e, no entanto, única 

- do sentido. 

(Lucia Teixeira) 

 

A semiótica se propõe a estudar a produção de sentido no texto, 

tomando por texto um todo de sentido ordenado, cujo sentido depende da 

orquestração das partes que o compõem. Um conto, como vimos, não é um 

conjunto de frases reunidas ao acaso. Essas mantêm uma relação entre si de 

forma que o sentido de uma depende do sentido das outras.  

 

Sabe-se que um texto é manifestado tanto pela expressão quanto pelo 

conteúdo. No estudo de “Uma carta”, em que desempenhamos uma análise do 

plano do conteúdo, vimos que este está manifestado em uma língua natural, o 

Português. Os textos, para a semiótica, não se manifestam apenas 

verbalmente, mas também visualmente (como uma pintura), verbalmente, 

visual e musicalmente (como o cinema), verbal e visualmente (como nos 

quadrinhos), etc. Assim, é possível que o analista paute seus estudos no plano 

do conteúdo, como fizemos, da expressão, ou de ambos. 

 

Por isso, podemos dizer que a semiótica procura explicar o que um texto 

diz e, além disso, como ele faz para dizer o que diz lançando mão do exame 

dos procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, dos 

mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto (Cf. BARROS, 

2010, p. 7-8). Ou, segundo Tatit (2008): 

 

O projeto de Greimas tinha como meta a descrição do que Louis 
Hjelmslev denominou “forma do conteúdo”, uma espécie de estrutura 
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geral da significação que subjaz aos textos, sejam eles verbais ou 
não-verbais. Desde seus primórdios, portanto, a semiótica concebe 
uma teoria para a análise do conteúdo humano que se manifesta em 
dimensão transfrasal, independentemente da configuração textual 
escolhida para a sua organização e difusão. Este conteúdo pode 
surgir como literatura, filme, pintura, música ou até como linguagem 
coloquial; tudo isso é passível de descrição semiótica (TATIT, 2008, 
p.189) 

 

A semiótica constitui, pois, uma ferramenta valiosa para a compreensão da 

construção do sentido de objetos diversos manifestados por múltiplos veículos 

de expressão. A literatura, objeto de nossa análise, mobiliza e molda a 

linguagem verbal, fazendo dela um uso muito específico, criando e recriando 

realidades e/ou fantasias. A literatura emoldura a linguagem não no simples 

intuito de comunicar, mas tendo a arte como fim, isto é, buscando a construção 

de efeitos estéticos. O que é comunicado tem, na linguagem literária, igual ou 

menor importância do que a maneira como é comunicado. Na relação entre 

enunciador e enunciatário não há  simplesmente o intuito de convencer (fazer 

crer), mas de proporcionar ao enunciatário uma experiência estética, sensível.  

É, então, das manifestações da linguagem que se ocupa a Semiótica do 

Discurso, buscando dar conta do sentido do texto, se preocupando em 

identificar os mecanismos através dos quais os efeitos de sentido são criados. 

Para tal, esmiúça o texto e investiga tanto sua expressão quanto seu conteúdo, 

a partir de três níveis de análise (fundamental, narrativo e discursivo) que 

crescem em abstração enquanto decrescem em complexidade.  

Ao analisar o discurso, o semioticista reflete também sobre a projeção do 

eu pressuposto através das marcas da enunciação no enunciado. Uma vez que 

todo discurso visa ao convencimento, não há discurso sem tomada de posição 

(FONTANILLE, 2011). Seja por meio de estratégias argumentativas, seja pela 

escolha do modo de narrar, é o ponto de vista do enunciador que orienta a 

interpretação dos textos. 

Nesse breve esboço da teoria, vimos que para encarar a tarefa 

interpretativa, a Semiótica concebe o percurso gerativo de sentido, que 

constitui uma valiosa ferramenta de análise de textos manifestados por meio de 
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uma ou mais linguagens como, por exemplo, canção, games, pinturas, textos 

literários.  

Dentro do grande conjunto de análises modelares das várias formas de 

artes feitas no Brasil, relembramos a pesquisa de Ignácio Assis Silva sobre o 

pensamento gráfico de Magritte e Picasso, as análises literárias de José Luiz 

Fiorin, e das artes plásticas de Lucia Teixeira, os estudos feitos pelo 

 SeDi (Grupo de Pesquisa em Semiótica e Discurso). Podemos citar , por 

exemplo, os estudos acerca da fotografia de guerra de Robert Doisneau, A 

tradução intersemiótica do conto A Cartomante de Machado de Assis, a análise 

das modulações do sentido nas HQs canônicas e abstratas, entre tantos outros 

trabalhos, que estudam as artes em geral. Os exemplos citados mostram que 

as  ferramentas de análise da semiótica não privilegiam essa ou aquela 

manifestação artística. 

 

Antes de prosseguir, apontaremos rapidamente alguns aspectos sobre o 

gênero de texto que tomamos como objeto: o conto. Partindo do conceito de 

valor, de Saussure, compreendemos que análise se dá em relação. Sendo 

assim, vamos entender o conto através de sua comparação com o romance. 

Sabemos que o romance é vasto, em geral traz diversos personagens e 

capítulos. Não podemos dizer o mesmo do conto, cujo tamanho é reduzido, 

sendo possível lê-lo de uma só vez em pouco tempo. Dado seu tamanho, não 

há espaço para longas descrições, múltiplos personagens e capítulos. A 

diferença de tamanho entre os dois dá uma suposta vantagem ao conto nesses 

tempos atuais de pressa constante. O conto adapta-se à vida agitada por ser 

ele mesmo condensado. Contudo, seu tamanho não está ligado à pobreza de 

conteúdo, como pudemos perceber na análise de “Uma carta”. 

 

Segundo aponta Reis (1986), mesmo curta, a narrativa tem que dar conta 

de construir um sentido, levando a percepção do leitor para além do espaço do 

dito, ou seja, para aquilo que “fala” mesmo no silêncio das entrelinhas. Ainda 

segundo a autora, o conto parece tentar construir com a linguagem o efeito de 

um flash, de forma que o conto pareceu ser, a partir de um fragmento de 

realidade, de um objeto fugaz, de um acontecimento extraordinário – mas 
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muitas vezes despercebido – do real, de um fato qualquer ou de fato nenhum, 

a construção de um sentido que produza no leitor algo como uma explosão, 

levando as comportas mentais a expandirem-se, projetando a sensibilidade e a 

inteligência a dimensões que ultrapassem infinitamente o espaço e o tempo da 

leitura (REIS, 1986, p. 24). 

Ou, segundo Piglia (2001),  

o conto se constrói para fazer aparecer artificialmente algo que estava 
oculto. Reproduz a busca sempre renovada de uma experiência única 
que nos permita ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade 
secreta. “A visão instantânea que nos faz descobrir o desconhecido, 
não numa longínqua terra incógnita, mas no próprio coração do 
imediato”, dizia Rimbaud (PIGLIA, 2001 Apud COSTA, 2008 p. 171 – 
172). 

Tanto Reis quanto Piglia mostram como sendo característica sine qua non 

do conto a existência de um momento quase epifânico de descoberta ou 

sensação de tonicidade; de intensificação, característica que esse exercício de 

análise buscou mostrar como se constrói. 

Para além das pesquisas citadas anteriormente, é de fundamental 

importância para este trabalho a pesquisa empreendida pela professora Vera 

Lucia Abriata (2014) acerca do discurso metaficcional e também da obra de 

Sérgio Sant’Anna. Conforme apontam Abriata e Nascimento (2009), Ralfo, 

personagem do livro “Confissões de Ralfo”, que citamos na introdução desse 

trabalho, é um personagem heterogêneo: “o caráter heterogêneo da 

personagem, que ao longo da obra se multifaceta em vários papéis, se 

coaduna com o pluralismo de mundos em que se situa” (NASCIMENTO e 

ABRIATA, 2009, p. 136). Assim como Beatriz é figurativizada de diversas 

formas em “Uma carta”, Ralfo passa pelo mesmo processo: “Ralfo, que já foi 

uma espécie de gigolô, no livro 1, na cidade de São Paulo, vai ser guerrilheiro 

em Eldorado” (NASCIMENTO e ABRIATA, 2009, p.136). Tanto em “Confissões 

de Ralfo” quanto em “Uma carta”, a heterogeneidade do personagem é 

justificada por essa complexidade narrativa que compõe o estilo de Sant’Anna. 

Observaremos um trecho de “Uma carta” em que isso está evidente:  

 

Esse amante que agora está comigo e que tem de você a pele, o 
rosto, o corpo, que podem de repente tornar-se nebulosos, como se 
só importasse eu mesma, que, por minha vez, posso ver-me na pele 
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de outra, aquela que imagino, desenho ao seu lado. Ou, mais ainda, 
posso tornar-me nebulosa eu mesma, como se, além de me acariciar 
a mão esquerda, fosse também de outrem a mão que escreve, 
automática, quase dormente; que escreve por mim e constrói a mim 
mesma (SANT’ANNA, 1994, p.32). 

 

A heterogeneidade de papéis em “Confissões de Ralfo” é explicitada, 

conforme observaram Nascimento e Abriata (2009), no prólogo do livro: 

 

[...] este livro trata da vida real de um homem imaginário ou da vida 
imaginária de um homem real. Antes de tudo quero divertir-me – ou 
mesmo emocionar-me – escrevendo este livro e tomando a liberdade, 
como a de objetivar-me, algumas vezes, na 3ª pessoa do singular ou 
através da fala de terceiros. E percebendo-me demasiadamente 
crápula ou vil ou pequeno e medíocre, num capítulo, surgirei gracioso 
e esfuziante no capítulo seguinte, desfazendo a impressão anterior... 
(SANT’ANNA, 1995, p. 6). 

 

As autoras entendem que o caráter heterogêneo de Ralfo se harmoniza à 

heterogeneidade de formas narrativas e de gêneros literários presentes no 

romance. Apontam que ao relato confessional se juntam, por exemplo, o diário 

de bordo, o roteiro turístico, a canção lírica-narrativa, a narrativa épica, o 

gênero dramático, todos coerentemente relacionados aos papéis que Ralfo 

assume ao longo dos diferentes livros da obra, configurando o seu caráter 

estético e, ao mesmo tempo, corroborando outra característica que apresenta, 

a intersecção de textos, comum aos textos pós-modernos (NASCIMENTO e 

ABRIATA, 2009, p. 137). 

 

3.1. A reflexão sobre o ato da escrita  

  

Segundo Roland Barthes (1996), a leitura é uma busca contínua pela outra 

margem do texto, que é “uma outra margem, móvel, vazia (apta a tomar não 

importa quais contornos) que nunca é mais do que o lugar de seu efeito: lá 

onde se entrevê a morte da linguagem”. A primeira margem, em suas palavras, 

é “uma margem sensata, conforme, plagiária (trata-se de copiar a língua em 

seu estado canônico, tal como foi fixada pela escola, pelo uso correto, pela 

literatura, pela cultura)”. Ou seja, a primeira margem do texto é dada ao leitor 

ao passo que a segunda é construída por ele (Cf. BARTHES, 1996, p. 12).  
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Para o estudioso, seria no intervalo entre essas duas margens que se 

construiria o prazer do texto. Quando a primeira margem perdesse sua 

estabilidade, o leitor se encontraria em deriva. A partir daí, seria instaurada a 

fruição, no vazio causado pela falta de estabilidade. De um lado, o prazer se 

encontraria no âmbito da cultura, na margem sólida e segura do texto. De 

outro, a fruição se  instalaria  na desconstrução do pré-estabelecido, que se 

relaciona com a língua; com o código - aquele que está envolto em regras e 

disciplina. 

 Ainda segundo Barthes (1996), há dois regimes de leitura: um vai direto às 

articulações do texto, considerando sua extensão, ignorando seus jogos de 

linguagem ; o outro regime de leitura não deixa passar nada; a leitura pesa, 

cola-se ao texto, realizando-se, se pode assim dizer, com aplicação e 

arrebatamento, apreendendo em cada ponto do texto o assíndeto que corta as 

linguagens e não simplesmente o texto: não é a extensão (lógica) que a cativa, 

o desfolhamento das verdades, mas o folheado da significância. 

A leitura que “Uma carta” pede é essa mais densa devido ao caráter 

experimental da escrita de Sant’Anna, que está presente em outras obras como 

“O monstro”, em que temos a representação de uma entrevista jornalística com 

o professor universitário Antenor Marçal. Podemos notar, no primeiro parágrafo 

do conto, elementos de ancoragem que imitam uma reportagem, além do 

cabeçalho no canto superior da página que traz o nome da revista e a data. 

Olhemos rapidamente  para o parágrafo em questão: 

Em sessão do 2º Tribunal do Juri, em 4 de março passado, no Rio de Janeiro, 
o professor universitário Antenor Lott Marçal, de 45 anos, após ter sua culpa 
reconhecida unanimamente pelos jurados, foi condenado pelo juiz Irailton 
Catanhede à pena de trinta anos de reclusão, pelo estupro e co-autoria do 
assassinato de Frederica Stucker, de vinte anos, no dia 18 de julho de 1992, 
em crimes que chocaram a opinião pública no país, entre outras coisas porque 
a jovem e bela Frederica sofria de grave deficiência visual e, ainda drogada por 
seus algozes, teve reduzidas a zero suas chances de defender-se. 
(SANT’ANNA, 1994, p. 37) 

Nota-se, no trecho transcrito, a narração em terceira pessoa, a princípio 

distanciando-se do fato narrado, mas, ao final, deixando exposto o julgamento 

de valores. Isso ocorre devido ao fato de o texto figurativizar Frederica como 

jovem, bela, deficiente visual e indefesa em oposição à figurativização de 

Irailton, retratado como algoz e monstro, apesar do alto grau de instrução que 
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se atribui a um professor universitário. Elementos como local e data do 

julgamento e do crime bem como nome, sobrenome e idade de Irailton e 

Frederica ancoram o narrado a elementos do mundo natural. Ainda assim, não 

se trata de uma entrevista autêntica, mas de uma representação de uma 

entrevista; de uma obra literária que compõe uma coletânea de contos. 

Apesar disso, diferentemente de “Uma carta”, o tema do fazer literário não 

é evidenciado. Quanto a isso, observamos anteriormente que o caráter 

metaficcional desse conto é exposto pelas isotopias da fantasia, da 

reconstrução, da interioridade, da exterioridade e da escrita. Falamos ainda da 

ausência de elementos de ancoragem importantes como logradouro e data, 

que não estão presentes na suposta carta.  

3.2. Ceci n’est pas une lettre  

Por sermos afinados pelo diapasão da arte, não podemos nos furtar a, 

mais uma vez, convidar Magritte para a conversa. Conforme expusemos 

anteriormente, a carta a princípio endereçada a Carlos não é uma carta 

propriamente dita, mas a representação de uma carta, como lemos em: “Essa 

carta então apócrifa, egoísta, orgulhosa, que se quer uma essência das cartas, 

utópica e abstrata” (SANT’ANNA, 1994, p. 35). 

No que diz respeito ao gênero discursivo carta, o semioticista E. Landowski 

(2002) define a existência de três tipos de carta:  

Pode-se definir primeiro a carta padrão como a que se escreve assumindo ao 
mesmo tempo tanto a distância intersubjetiva, mensurável espaço-
temporalmente, em relação ao outro, como o que se poderia chamar a 
diferença intra-subjetiva que instaura, em relação a si mesmo, o simples fato de 
escrever, isso é, de enunciar. A carta “pessoal”, “sentimental”, entre “íntimos” – 
segundo tipo – seria então aquela que se escreve sobretudo para tentar 
remediar a distância [...] mas dessa vez vivida como falta em relação ao 
ausente. Resta, nesse caso, lugar enfim para um terceiro tipo – a ser 
denominado –, cujo objetivo seria apagar também, ou talvez primeiramente, a 
“diferença” que a escritura instala entre si mesmo, que escreve, e si, escrito 
(LANDOWSKl, 2002, P.173 – 174) 

 

O terceiro tipo de carta descrito se aproxima do discurso poético, segundo 

aponta Landowski (2002, p. 174). Levando em consideração que uma carta é 

resultado da troca epistolar entre dois parceiros – um remetente e um 
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destinatário –, esta pode ser motivada por necessidade comercial, profissional 

ou pessoal. 

No universo das cartas de cunho pessoal, como, por exemplo, a que “Uma 

carta” a princípio pode parecer imitar, escreve-se para suprir a falta ou 

ausência daquele com quem se fala. Quer seja rememorando o tempo em que 

não havia a falta ou antecipando o momento do reencontro. Assim, fala-se do 

outro ou de si mesmo e do efeito que a ausência causa. Dessa forma, ao ler a 

carta recebida, o destinatário (ou enunciatário, no jargão teórico) está entrando 

em contato com a figurativização do remetente por ele mesmo, com a 

figurativização de si e do sentimento de falta. 

No caso de uma carta que jogue com essas posições pré-estabelecidas (a 

do remetente e do destinatário), caberá, em uma situação real, que o 

enunciatário – portanto o destinatário – se localize e, de certa forma, se 

perceba tematizado e figurativizado naquele discurso. Sobre esse assunto, 

Landowski escreve: 

A linguagem constrói seus próprios efeitos de sentido; que em lugar de 
tematizar por necessidade situações de referências pré-definidas, o 
discurso tem vocação para produzir configurações figurativas novas; 
que longe de ser adstrita a exprimir ou manifestar apenas identidades 
constituídas de antemão, a enunciação é capaz de fazer nascer, como 
tantas formas semióticas, verdadeiros sujeitos que “não existiam” 
previamente e que, por conseguinte, não “se conheciam” tampouco. 
Isto posto, é obviamente aos atores reais que cabe optar em favor de 
um regime ou de outro e se situar, ou não, no plano imanente onde o 
mundo, semioticamente, reconfigura-se como conjunto significante, e a 
partir daí se reconhecer, ou não, nas figuras que ali se constituem. 
Pertence portanto aos dois parceiros da troca epistolar negociar entre 
eles (ainda que implicitamente [...]) a definição de um regime de 
relação com o sentido que lhes seja mais ou menos comum, de tal 
modo que às estratégias de escritura adotadas por cada parceiro 
correspondam posições de leitura compatíveis quando se tratará, para 
cada um deles, dessa vez em posição de enunciatário, de reconstruir o 
sentido, não tanto da “mensagem” como ato enunciativo que o 
subentende (LANDOWSKI, 2002, p. 180-181). 

O conto de Sant’Anna não apenas faz uso desse tipo de carta poética, mas 

também introduz no conto elementos que trazem a reflexão acerca da 

produção literária. Isso se dá, como vimos, devido à instalação da isotopia da 

ficção dentro do texto (as menções a gêneros literários na primeira parte do 

conto e à Cinderela na quinta), à falta de elementos de ancoragem como 

logradouro e data, à confusão causada pela alternância entre debreagem e 
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embreagem e à aproximação de isotopias que não se relacionariam não fosse 

o intuito do enunciador de construir um efeito de sentido. 

Essa pesquisa, que não se encerra aqui, certamente, não se apresenta 

como um texto definitivo ou um texto que contenha verdades irrefutáveis 

acerca da análise do conto “Uma carta”. Ao contrário, esperamos ser mote para 

pesquisas futuras de semioticistas que se interessem em investigar a mesma 

obra com as ferramentas da vertente Tensiva da semiótica, que dará conta de 

explicar mais detalhadamente a intensidade que constatamos no conto, ou que 

escolham, como nós, ater-se ao percurso gerativo de sentido, mas que 

privilegiem a análise do nível narrativo. Ou ainda estudiosos da literatura, que, 

inspirados por esse exercício, complementem suas pesquisas com o uso da 

semiótica. 
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4. Considerações finais  

O teu rosto belo, 

ó palavra, esplende 

na curva da noite 

que toda me envolve. 

(Carlos Drummond de Andrade - O lutador) 

 

Segundo aponta Mesquita (2010), o estilo da escrita de Sant’Anna 

congrega leveza retórica próxima da linguagem jornalística e audácia ao 

brincar com o processo da escrita. Seus narradores seduzem o leitor na 

espontaneidade da linguagem, envolvendo-o em suas palavras, capturando-o 

pelo jogo de simulacros e instabilidades. 

O constante trânsito entre diferentes formas de narrar faz com que a 

classificação de Sant’Anna em gêneros estanques beire a impossibilidade, 

concedendo à obra do autor notoriedade ao mesmo tempo em que o aloca 

entre os grandes escritores contemporâneos. Seus narradores, assim como 

Beatriz, desdobram-se nos meandros dos próprios devaneios e cogitações, 

tecendo infinitos raciocínios que servem de trampolim para a pesquisa formal 

como o drama da linquagem e o multilateralismo do enfoque narrativo, por 

exemplo (Cf. MESQUITA. 2010, p.16). 

Pela observação do nível discursivo de “Uma carta”, percebemos que não 

importa quem assina a carta ou a história que a motivou. Sua escrita está 

ligada tanto à exploração da sexualidade quanto ao próprio ato de escrever, 

não importando se a pessoa que a assina seja um homem, uma mulher, uma 

engenheira ou uma louca no hospício. A escrita está ligada tanto ao contato 

íntimo com o pensamento quanto com o corpo, terminando em um êxtase 

alcançado tanto no gozo do corpo quanto da palavra. 

Através dos mecanismos de debreagem e embreagem, como observamos, 

pode-se gerar instabilidade no sentido do texto, contribuindo, nesse caso 

específico, para a construção de um efeito de sentido que também se 
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reverbera no jogo de isotopias e que constrói as sensações de instabilidade e 

descontinuidade e que faz com que seja sentida através do texto a pulsão que 

move a persongem a escrever a carta a seu amante . 

Pudemos observar, no primeiro capítulo, que o espaço é referido, na maior 

parte dos casos, como o espaço próximo à enunciação (tanto por meio de 

debreagens quanto embreagens) ainda que não digam respeito a um espaço 

próximo à narradora. O tempo é dividido em presente, pretérito e futuro, sendo 

o presente destinado às considerações acerca da escrita e do momento da 

enunciação, na maior parte dos casos. O pretérito é usado tanto para 

rememorar os momentos com Carlos quanto para reconstruí-los e para 

divagações. O futuro, por seu turno, é usado para previsões acerca das 

reações do narratário à leitura da carta, para o envio da mesma e para sua 

viagem até que encontre – ou não – um leitor. 

As sucessivas embreagens e debreagens que causam o efeito de sentido 

de aproximação e distanciamento estão presentes, em geral, ao longo do conto 

como um todo. Contudo, conforme apontamos, há a intensificação desses 

movimentos a partir da quarta parte do conto até atingir o final de sua 

penúltima página.  

O conto se encerra na suspensão do simulacro de realidade conforme 

demonstramos na análise, por meio do exame dos temas e figuras. Assim, ele 

se apresenta apenas como uma construção, como a exacerbação sensorial tal 

qual teria experimentado a narradora após acariciar-se e penetrar-se com sua 

mão esquerda, e desagua no esvaziamento do enredo evidenciado pelas 

isotopias presentes. 

Quanto à projeção de tempo, destacamos um último trecho: “seja ou não 

violada esta carta, estará  aqui esta mulher abrindo as pernas para o amante” 

(SANT’ANNA, 1994, p. 35 - grifo nosso). Temos que, no momento da leitura, 

que é futura à enunciação, se passará o fato narrado. Não no tempo da 

narração, mas posterior a ele. 

Conforme se pode notar, o conto é composto por oposições. Existem 

alguns elementos que buscam atar o que está sendo narrado ao mundo 
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natural, como a carta, a cidade de São Paulo, a profissão engenheira, o diálogo 

entre Carlos e Beatriz e a metaficção. Mas na carta não se encontram todos os 

elementos contidos em uma carta padrão, como logradouro e data. Na 

profissão engenheira, temos uma engenheira que se diz também arquiteta e 

que revela seu gosto por reconstruir a narrativa que edifica, apontando para o 

uso do termo engenheira como metáfora para escritora, fazendo com que toda 

a narrativa ganhe novas cores através da lente da metaficção. Assim, o conto 

todo pode ser entendido como um exercício de escrita experimental, que testa 

os limites da literatura, como que brincando com suas possibilidades. 

Se à primeira vista “Uma carta” parece ser o relato de um encontro sexual 

em uma carta escrita por uma mulher do interior a seu amante, ao longo da 

narrativa fomos percebendo através da análise do nível discursivo que não 

importa quem assina a carta ou a história que a motivou. Importa, na verdade, 

o limiar do prazer motivado pela própria palavra e alcançado também por meio 

dela.  

Percebemos os efeitos de sentido de desestabilização e descontinuidade 

provocados pelos recursos enunciativos de aproximação e distanciamento 

provocados pelas projeções actoriais e temporais que aproximam e distanciam 

o momento da enunciação do enunciado pondo em xeque a identidade do eu 

que fala, vimos, no caso específico da projeção de pessoa, os dêiticos “eu” e 

“ela” postos em equivalência, fazendo menção à mesma pessoa do discurso ao 

examinarmos a sintaxe no capítulo 1. 

No capítulo 2, percebemos que esse mesmo efeito de sentido é criado na 

semântica discursiva com o uso das isotopias da identidade, interioridade e 

exterioridade e da reconstrução. Assim, constatamos que a aproximação de 

polos opostos tanto na sintaxe quanto na semântica criam o mesmo efeito de 

sentido, o de intensidade. Tal efeito de sentido é responsável por conferir ao 

conto o aspecto sensorial, dado que, em seu ritmo, o conto assemelha-se à 

sensação de regozijo vivenciado pela narradora ao entrar em conjunção com 

seu objeto-valor prazer.  

A experiência sensorial é construída, como demonstramos, através do 

emprego do ponto de vista da narradora que ora debreada, ora embreada é 
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reconstruída diversas vezes. Isso se dá tanto de maneira mais simples, quando 

sua figurativização retrata apenas o essencial, e também com mais arabescos, 

privilegiando seu interior e exterior através das figuras do corpo e do 

pensamento. 

No último capítulo, retomamos rapidamente a noção de texto para a  teoria 

semiótica, que privilegiou o texto literário como seu corpus inicial. Mostramos 

que a Semiótica é uma ferramenta valiosa para a compreensão da construção 

do sentido por procurar explicar não somente o que o texto diz, mas como ele 

faz para dizer o que diz, fazendo uso de procedimentos da organização textual 

e dos mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto (Cf. 

BARROS, 2010, p. 7 – 8). 

Observamos que, assim como ocorre em “Confissões de Ralfo”, o caráter 

heterogêneo da narradora de “Uma carta” é explicitado pelo uso da 

metalinguagem. Tal caráter heterogêneo, conforme apontam Nascimento e 

Abriata (2009) se harmoniza à heterogeneidade de formas narrativas, o que, 

guardadas as devidas proporções, também pudemos notar em “Uma carta”. 

O conto “Uma carta” é formado por um composto de digressões, 

divagações e regressões narrativas. O efeito de sentido de desestabilização e 

descontinuidade do qual falamos se dá devido à sucessão de debreagens e 

embreagens, assim como as isotopias – que figurativizam as divagações e 

digressões da narradora -. Tais efeitos de sentidos podem ser percebidos 

também na extensão da carta que tem a duração escrita de uma noite; uma 

noite intensa como o encadeamento das isotopias, intensa como o clímax do 

prazer que só pode ser alcançado pelo gozo na palavra. 

Essa carta apócrifa , orgulhosa, utópica e abstrata (Cf. SANT’ANNA, 1994, 

p. 35 - grifo nosso) é, na verdade, a representação de uma carta, quase como 

um exercício de escrita que embaralha ficção e teorização ao refletir sobre a 

própria literatura em seu passo a passo além de mostrar sua falsa 

autenticidade enquanto deixa aparente sua construção e a reflexão sobre o 

processo de escrita. 
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Refletindo sobre o gênero carta, lançamos mão da obra de Landowski 

(2002) define a existência de três tipos de carta. Dentre elas, a que se 

aproxima do discurso poético, cujo objetivo seria “apagar [...] a ‘diferença’ que a 

escritura instala entre si mesmo, que escreve, e si, escrito” (LANDOWSKI, 

2002, p. 174). Nesse tipo de carta, o discurso não está preso a tematizações 

pré-definidas, ao invés disso, produz configurações figurativas novas que, por 

sua vez, não estão presas à manifestação de identidades construídas de 

antemão. São criados sujeitos que não existiam anteriormente. 

Pudemos perceber que o conto de Sant’Anna não apenas lança mão das 

estratégias desse tipo de carta, mas também introduz no conto elementos que 

refletem sobre o fazer literário, o que ocorre devido à instalação da isotopia da 

ficção no interior do texto, à falta dos elementos de ancoragem logradouro e 

data, à confusão causada pela alternância entre debreagem e embreagem e à 

aproximação de isotopias diferentes. 

Com este trabalho, buscamos promover uma interface entre os estudos 

semióticos e literários. Ao evidenciarmos, através das ferramentas teóricas da 

semiótica, os mecanismos mobilizados no projeto enunciativo do conto, 

acreditamos contribuir com o conjunto de análises semióticas de textos com 

função estética. Ao mesmo tempo, acreditamos contribuir com os estudos 

literários, ao desvendar as estratégias utilizadas no conto, por meio das quais a 

escrita de Sant'Anna é capaz de fisgar, encantar e impactar seus leitores. 
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