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Joãozinho e Maria); a segunda é andar para ver 

como é o bosque e descobrir por que algumas trilhas 

são acessíveis ou não.  
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RESUMO 

 

Os possíveis encontros de histórias paralelas escritas nas margens de um livro 

compõem a estrutura de S., uma obra singular, que apresenta uma proposta de leitura 

diferenciada uma vez que exige a constante participação ativa de seu leitor que 

necessita desvendar as diversas narrativas inseridas nos diferentes contextos 

expressos na obra. Para isso, a metodologia de trabalho elaborada para a presente 

tese estabeleceu a divisão de três níveis de leitura, o primeiro correspondendo à 

estrutura narrativa do livro O Navio de Teseu, o segundo sobre a formação da figura 

da tradutora Filomena Xabregas Caldeira e a sua importância para a composição do 

romance, e o terceiro abordando a presença dos leitores fictícios Eric e Jennifer e a 

maneira como a interação entre eles proporciona diferentes direcionamentos em 

relação ao texto principal. Ademais, ressaltar a importância da materialidade da obra 

colabora para a identificação do movimento de interação e a interligação entre os 

níveis. Logo, a presente tese tem como objetivo analisar a construção estrutural de 

um texto feito de histórias justapostas para o entendimento da formação da urdidura 

do enredo. Portanto, traçar os elementos de constituição do objeto literário e as 

funcionalidades dos papeis dos diferentes receptores possibilitou a percepção do 

funcionamento da dinâmica textual, ademais, a presença de figuras ficcionais como 

autor, tradutora e leitores juntamente com o acervo de materiais encontrados nas 

páginas formam um jogo em que é preciso unir as peças para obter a experiencia 

plena de leitura. A materialidade da obra, por sua vez, potencializa o efeito de sentido, 

criando uma linha tênue entre a ficção e o real. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

Palavras-Chave: Leitura, Leitor, S., O Navio de Teseu. 
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ABSTRACT 

 

The possible encounters of parallel stories written on the margins of a novel composes 

the structure of S., a unique literary work, providing a distinct reading proposition once 

seeks the constant active participation of the reader to unravel various narratives 

inserted in different contexts. Thus, the work methodology elaborated for the present 

thesis established a division three reading levels, the first corresponds to the narrative 

structure of the novel The Ship of Theseus, the second is about the figure formation 

the translator Filomena Xabregas Caldeira and her relevance to the composition of the 

novel, and the third discuss the presence of fictional readers Eric and Jennifer 

analyzing how the interaction between them provide unequal direction in relation to the 

primary text. In addition, emphasize the importance of book’s materiality contributes to 

the identification of the interaction movement and the interrelation between the levels.    

Hence, the present thesis aims to disclose the structural construction of a text made 

by juxtaposed stories to the understanding the warp plot formation. Therefore, 

delineating the elements that forms the literary object and the rows of the different 

receptors have facilitated the perception on the functioning of the textual dynamics; 

furthermore, the presence of fictional figures like author, translator, and reader, in 

conjunction with a collection of booklets found between the pages set a game which is 

needed to gather the pieces to achieve the complete experience of the reading. On the 

other hand, the materiality of the book enhances the meaning effects, creating a fine 

line between fiction and reality. 

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001. 

Keywords: Reading, Reader, S., The Ship of Theseus. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estabelecer uma conexão entre obra e público é uma preocupação constante 

a permear as intenções do criador frente a sua composição. Ao considerar o sistema 

dinâmico que conjuga as instâncias do autor, da produção escrita e do leitor, é 

possível pensar a maneira como o objeto literário proporciona a aproximação entre 

figuras não raramente separadas por diferentes períodos temporais, questões 

culturais e contextuais, localizações continentais e idiomáticas e ocasionando um 

diálogo entre eles em um espaço comum: o livro.  

Assim a leitura é um pacto de generosidade entre o autor e o leitor; cada 
um confia no outro, conta com o outro, exige do outro tanto exige de si 
mesmo. Essa confiança já é, em si, generosidade: ninguém pode 
obrigar o autor a crer que o leitor fará uso de sua liberdade; ninguém 
pode obrigar o leitor a crer que o autor fez uso da sua. É uma decisão 
livre que cada um deles toma, independentemente. Estabelece-se 
então um vaivém dialético. (SARTRE. 2015, p. 51). 

 

Firmar uma ligação com o texto permite vislumbrar regras de um jogo que se 

transmuta constantemente, visto a leitura ser uma tarefa propiciadora de uma 

infinidade de interpretações, bem como o cerne para a imaginação, sedimentação e 

destruição de diferentes mundos, épocas e realidades. Assumir esse seu papel é 

ponto de partida para aceitar mergulhar nas profundezas de suas linhas (e entrelinhas) 

e embarcar pelas várias narrativas englobadas por um livro. Em cada um desses 

universos, as possibilidades encontradas para transgredir as formas do jogo textual 

serão conduzidas e condizentes às leituras feitas. Tal relação estreita com a história 

encaminha seu receptor a elaborar impressões analíticas a partir de suas próprias 

referências e vivências, adequadas aos contextos nos quais se encontra inserido. 

Considerando-se que, tanto em seu caráter artístico quanto em sua 
historicidade, a obra literária é condicionada primordialmente pela 
relação dialógica entre literatura e leitor -relação esta que pode ser 
entendida tanto como aquela da comunicação (informação) com o 
receptor quanto como uma relação de pergunta e resposta. (JAUSS. 
1994, p.23). 

 

Pensando nessa longa caminhada oferecida pela ficção aos seus viajantes, o 

corpus utilizado para compor esta tese de Doutorado propõe uma experimentação que 

motiva os leitores a exercerem uma função ativa e essencial diante da obra. Além da 

atualização do enredo - exercício natural e esperado para o andamento de uma 
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história -, a decodificação dos textos mostra-se primordial para o desbravamento da 

completude de S. (2013) - livro idealizado pelo produtor e diretor cinematográfico J.J. 

Abrams, escrito pelo autor Doug Dorst, que abrange um acervo de recursos e temas 

em sua estrutura textual multifacetada e rompe com o paradigma formal de um 

romance intentando promover, assim, uma prática singular de leitura. Não obstante, 

seu esquema gráfico torna-se fator central para a compreensão plena do conteúdo.        

 

Em primeiro lugar, é válido mencionar que S. se caracteriza como o exemplar 

composto por uma gama de materiais: o romance O Navio de Teseu; as cartas, os 

cartões postais, os recortes de jornais encontrados entre o livro; a introdução “Notas 

de Tradução e Prefácio”, as notas de rodapé e os comentários nas margens das 

páginas, cuja autoria está creditada à J.J. Abrams e Doug Dorst (fig. I). 
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(Fig. I Imagens da obra S. Caixa contendo o livro O Navio de Teseu, página do romance contendo diversos 

marginalias ao longo das páginas do romance, e imagens dos encartes igualmente encontrados no livro.) 

 

O Navio de Teseu apresenta-se como pilar desse conjunto e sua autoria é 

creditada a um indivíduo denominado V.M. Straka; já Filomena Xabregas Caldeira 

destaca-se como a responsável pela tradução e ocupa um papel fundamental por 

organizar os originais para a publicação e por acrescentar dados sobre vida e obra do 

escritor em notas de rodapé e no texto introdutório intitulado “Notas de Tradução e 

Rodapé” de modo ao leitor ter acesso a todas as circunstâncias inseridas no livro. As 

figuras de Eric e Jennifer (assim como as confabulações por eles redigidas) 

representam duas das dimensões possíveis a serem assumidas por um leitor - ora 

sendo meramente entusiastas e apreciadores, ora estudiosos de literatura a 

dialogarem com o texto para complementar os direcionamentos entre análise e 

referências das demais produções do escritor fictício. Ademais, a presença de 

diferentes caligrafias e cores distingue tanto a escrita como o tempo entre as 

conversações, produzindo uma abertura para que estas contribuam na constituição 

da própria história desses personagens. Não menos significativos, os simulacros de 

artigos de jornais, cartões postais e demais documentos também ajudam a 

complementar os ciclos narrativos. Tal escopo variado favorece e incita um projeto de 

leitura remodelado, evocando a ideia de legitimação por meio da interação entre os 

receptores e a obra na qual a produção do efeito de sentido engendra-se pela sinergia 

das trajetórias dos personagens.   
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Portanto, revisitar um grande romance é ato de reflexão sobre a influência tida 

por modos específicos de fruição no tracejar de caminhos nas linhas do enredo. S. 

revela-se como uma experiência de leitura múltipla, uma vez que seu desenrolar 

solicita uma atividade do leitor, acentuando continuamente a relevância de seu papel 

para arregimentar significâncias à totalidade da obra. Devido à estruturação incomum 

apresentada pelo corpus escolhido como objeto de estudo, as análises estão 

direcionadas para que atenda as diversas funcionalidades em S., para isso a tese 

organiza-se em quatro capítulos voltados para as camadas de leitura de modo que 

abarque os componentes de composição textual e do efeito de sentido. 

 

O primeiro capítulo tem por foco os elementos constitutivos de O Navio de 

Teseu e se divide em subcapítulos atribuídos à espaço, tempo, narrador e 

personagem (mais especificamente as questões pessoais e identitárias vividas pelo 

protagonista em meio a cidades - e valores culturais - por onde perpassou). Destacar 

e analisar inicialmente tais categorias são formas de entender as bases do texto 

primário - espinha dorsal da obra e abrir possibilidades para as leituras seguintes e a 

compreensão da função dos demais níveis.  

 

Em seguida, no segundo capítulo, o trabalho isolado com a tradutora ficcional 

Filomena Xabregas Caldeira ressalta a importância da presença para a formação da 

obra, tanto para a validação da figura do autor, descrevendo a relação profissional em 

torno da publicação de O Navio de Teseu e de singularidades e o resgate das páginas 

finais do romance, como as escolhas lexicais e a complementação das lacunas 

deixadas pela perda de parte dos originais. Além disso, o empenho de Caldeira com 

a tradução e seus posicionamentos - ora como leitora, ora como autora - assumem 

diferentes finalidades, as notas de rodapé, por exemplo, expressam a importância 

dessa figura e sua preocupação em transmitir informações, interpretações e seus 

conhecimentos aos leitores, guiando-os assim na criação de visão apurada sobre as 

questões que envolvem a vida e a escrita de Straka.  

 

O terceiro capítulo corresponde à análise de comentários feitos por Jennifer e 

Eric, voltados somente para os diálogos relevantes para a interpretação do texto de O 

Navio de Teseu, trabalhando a forma como o texto promove a relação entre os leitores 
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ficcionais em um processo de estruturação do conhecimento enciclopédico e o 

aprimoramento do pensamento analítico sobre a produção literária. O 

compartilhamento de suas ideias e percepções instaura um debate sobre a 

interpretação textual de cada um, além de ressaltar pontos fundamentais para o 

entendimento da trajetória do protagonista e dos recursos empregados no romance.  

 

Para o quarto e último capítulo o enfoque recai na materialidade dos textos e 

paratextos de S., embasando-se na aplicabilidade dos encartes para a caracterização 

dos personagens, das cartas no delineamento dos perfis de Eric e Jennifer, e dos 

cartões postais e fotografias para a contextualização das narrativas de F.X. Caldeira 

e V.M. Straka. Tais materiais revelam-se como peças de um jogo - juntamente com O 

Navio de Teseu – a unir todo esse rol de histórias. Esses simulacros encontrados entre 

as páginas do livro, assim como os comentários redigidos em escrita cursiva, emulam 

cenários possíveis dentro do âmbito do real potencializando esse efeito de sentido, 

que transpassa a linha do ficcional.  

 

Diante de uma obra tão singular, a elaboração da organização dessa tese volta-

se para a proposta de leitura apresentada por S. em que a desconstrução dos padrões 

tradicionais entre narrativas aparentemente fragmentadas corrobora à aproximação 

do leitor em realizar um papel ativo para a formação da urdidura dos enredos, 

trabalhando com os diversos artifícios, entre romance, encartes, notas de rodapé e 

comentários, que despertam o constante movimento com os outros vértices do 

sistema literário.  

 
O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação inter-
humano, a literatura, que aparece sob este ângulo como sistema 
simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo 
se transformam em elementos de contacto entre os homens, e de 
interpretação realidade. (CANDIDO, 2009, p. 25) 

 

A partir dos conceitos estabelecidos por Antônio Candido em seu ensaio “o 

escritor e o público” (originalmente publicado em 1965) referindo-se que a formação 

da literatura brasileira se estabelece a partir da interação entre o público, o autor e o 

texto, torna-se possível estender essa definição para os demais cenários literários, 

principalmente ao deparar-se como tal obra em que esse constante movimento é o 

estopim para aprofundar as questões envolvendo a construção de narrativa e o papel 
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intercessor do leitor para a validação de sua leitura e a produção de sentido 

interpretativo. 
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1. O NAVIO DE TESEU – PRIMEIRO NÍVEL DE LEITURA 

 

O conjunto da obra S. de J.J. Abrams e Doug Dorst (2013) traz a proposta de 

interação entre texto e leitor por meio do romance O Navio de Teseu, onde se 

evidencia uma construção estética reveladora do ato da leitura, configurada como o 

eixo temático condutor dos relatos. Na expressividade estética do conjunto da obra S, 

são explorados constantemente os diálogos entre o autor V.M Straka com a tradutora 

F.X. Caldeira e seus leitores fictícios 1Jen e Eric por meio das páginas e das margens 

do livro. Observa-se, assim, uma composição narrativa voltada a extrair todos os 

artifícios de conhecimento do escritor para exigir do leitor real 2a dedicação em 

atentar-se aos mínimos detalhes durante a leitura. 

Dentro da proposta apresentada em S., O Navio de Teseu (fig.1) mostra-se como 

texto de abertura para o início das leituras de todo o material pertencente à obra. 

Elaborado como sendo a última publicação de V.M. Straka 3(autor fictício, elaborado 

especificamente como parte somente do universo que envolve a proposta do material 

de S.), cuja identidade permanece desconhecida entre leitores e estudiosos de sua 

literatura. O romance transforma-se no reflexo das diferentes transições do próprio 

autor sob a ótica do caminho do protagonista, seguindo um percurso dicotômico entre 

a lucidez e a incerteza tanto na esfera identitária e mental como na autenticidade da 

motivação do personagem.    

 
1 Os leitores ficcionais, neste caso, são os personagens Eric e Jennifer em que representam esse 

papel de receptores dentro da obra de S.  
2 O leitor real define-se como aquele que se dispõe em ler a obra S. 
3 Dentro da estrutura do livro de O Navio de Teseu encontra-se, em uma das páginas de rosto, o acervo 

de obras escritas por V.M. Straka sendo atribuídos ao escritor a autoria de 19 romances, incluindo O 
Navio de Teseu; são eles: Milagre em Braxenholm, A Cordilheira, A Praça, A Caverna Pintada, A 
Marcha de Santana, Tríptico de Espelhos, O Gato Malhado, Preto Dezenove, Cem Meses de Abril em 
Amritsar, O humor da Víbora, Washington & Greene, Enforcando o Morto, Lopevi, Paliçadas da Noite, 
A Brigada, A Mina de Wineblood, Os Sapatos Alados de Emydio Alvez, Coriolis.   
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(fig.1) Capa e lombada do romance O Navio de Teseu. 

O enredo de O Navio de Teseu consiste na trajetória de S., um homem que 

desconhece o seu passado, e começa a elaborar sua história no momento de sua 

chegada à cidade de Bairro Velho, onde em meio a andanças conhece Sola, uma 

enigmática viajante a despertar uma forte conexão com o protagonista.  

Porém, S. é subitamente levado à força para um antigo Xaveco 4, no qual as 

noções de tempo e de realidade são subvertidas e tripulantes de bocas costuradas e 

roupas rasgadas operavam a navegação sob o comando de Redemoinho, uma figura 

que não se apresenta como capitão, mas mantenedor da ordem e o funcionamento 

dentro do navio.      

Após escapar de sua clausura nessa embarcação, S. chega à cidade de B, 

onde se liga com um grupo de moradores locais iniciador de um movimento de 

resistência ao grande investidor chamado Vévoda, responsável pela instalação de 

uma fábrica de armas no local, fato a resultar na demissão de vários antigos 

trabalhadores, gerando assim a revolta da população, que exigia a restauração do 

funcionamento dos empreendimentos anteriores. A partir desse ponto, a história do 

 
4 Barco mourisco de dimensões medianas popa e proa afiladas bastante leve e veloz. Movido a velas 
e ocasionalmente a remos em geral tinha armação latina triangular. Destacou-se por seu intenso 
emprego na pirataria durante os séculos XVI ao XIX.  Referência em: 
http://www.navioseportos.com.br/site/index.php/uteis/glossarios/xaveco 

http://www.navioseportos.com.br/site/index.php/uteis/glossarios/xaveco
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protagonista começa a ser escrita pelo profundo grau de envolvimento com essa 

causa.       

S. transita entre os dois mundos: em terra firme, torna-se um assassino 

justiceiro que busca acabar com o império e a destruição causada por Vévoda e seus 

Agentes; em alto mar, luta constantemente contra sua consciência, tentando manter 

o seu equilíbrio mental para não sucumbir à insanidade. Assim, O Navio de Teseu 

apresenta-se como uma narrativa que procura urdir histórias a partir da interferência 

de S. nas diversas cidades pelas quais perpassa, tornando-se uma busca por um 

passado, por uma identidade possível de ser edificada, transformada, ou aniquilada 

de acordo com a visão do protagonista.   

Uma vez que o romance constitui-se como um texto explorador das diferentes 

transições a evidenciar os componentes sustentadores da urdidura de seu enredo, 

foram selecionados, para compor a análise deste capítulo, elementos como tempo, 

espaço e narrador, além de questões sobre identidade - amplamente presentes em 

diversos momentos da narrativa e relevantes para a construção textual da obra.   

Tais componentes exercem a funcionalidade interpretativa a partir do próprio 

romance, sem a interferência de qualquer material externo acerca de O Navio de 

Teseu, ou dos paratextos5, isto é, das notas de rodapé da tradutora e dos comentários 

dos leitores ficcionais, ou de interpretações de publicações não pertencentes ao 

romance. 

Dessa forma, o romance assume uma funcionalidade de espinha dorsal, pois 

tanto as notas de tradução como as anotações feitas nas páginas pelos leitores 

ficcionais serão apoiadas ou baseadas nesse texto inicial.  

Portanto, para o presente estudo, O Navio de Teseu será considerado texto 

primário, em que a sua leitura é considerada como um primeiro nível, por se tratar de 

um conteúdo de apoio para as leituras seguintes e, consequentemente, a formação 

das narrativas e interpretações relacionadas a vida e obra do autor - como os 

desfechos das histórias da tradutora F.X. Caldeira e dos leitores Eric e Jennifer. 

 
5 [...] título, subtítulo, intertítulos, prefácios. Posfácios, advertências, prólogos, etc.; notas marginais, de rodapé, 
de fim de texto; epígrafes; ilustrações; errata, orelha, capa e tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos 
ou alógrafos, que fornecem ao texto um aparato (variável) e por vezes um comentário, oficial ou oficioso. 
(GENETTE. 2010, p.9) 
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1.1 – O ESPAÇO: ENTRE O MAR E O CONTINENTE.  

 

O espaço representa uma ferramenta indispensável para o enriquecimento dos 

demais elementos de construção da narrativa por contribuir, principalmente, nos 

efeitos de sentido do texto, podendo, inclusive, influenciar o direcionamento das 

questões do personagem S. 

Pode-se, portanto dizer que a descrição é mais indispensável do que a 
narração, uma vez que é mais fácil descrever do que narrar do que 
narrar sem descrever (talvez porque os objetos podem existir sem 
movimento, mas não o movimento sem objetos). Mas esta situação de 
princípio indica já, de fato, a natureza da relação que une as duas 
funções na imensa maioria dos textos literários: a descrição poderia ser 
concebida independentemente da narração, mas de fato não se a 
encontra por assim dizer nunca em estado livre; narração, por sua vez, 
não pode existir sem descrição. (GENETTE, 2011, p. 273). 

 

A representação do espaço torna-se um elemento fundamental ao longo da 

narração, no qual se faz marcante pelo enriquecimento e a completude para a 

ambientação, ou seja, o trabalho descritivo torna-se um regulador do nível de imersão 

para o texto. 

Em O Navio de Teseu, a dicotomia entre os ambientes em terra firme e o navio 

reforçam os contrapontos e os diferentes destinos na constituição identitária de S. e 

de sua história ao longo do romance, apresentando-se como um dos pontos 

fundamentais para ilustrar as diferentes fases da trajetória do personagem. 

As cidades expostas no texto, embora denominadas apenas com letras, 

possuem características marcantes reveladoras da estruturação de um espaço com 

referências encontradas dentro do plano do real, expressas pela concretude de 

informações que não subvertem essa imagem. No parágrafo de abertura do romance, 

por exemplo, a descrição do ambiente mostra-se atrelada a narração sobre a primeira 

aparição do personagem principal: 

Entardecer. O Bairro Velho de uma cidade onde o rio encontra o mar. 
Um homem de sobretudo cinza-escuro caminha elas ruas do bairro, 
uma trama de vias de paralelepípedos que partem do porto e se 
espalham pela vizinhança onde os cheiros de especiarias variam, mas 
a triste decrepitude é partilhada. As construções, enegrecidas pela 
fuligem de séculos, se elevam acima dele, bloqueando a maior parte do 
céu e a todo momento tornando difícil saber se ele está indo na direção 
da água ou se afastando dela.  (ABRAMS; DORST, 2016, p. 3).   
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À medida que o céu escurece, as construções parecem declinar 
precariamente. Na luminescência gordurosa dos postes eventuais (de 
aparência nova e com um brilho forte, incongruentes com o ambiente), 
elas lançam sombras em ângulos estranhos e aparentemente aleatórios 
que sugerem que aqui a luz se comporta de forma diferente; esta é uma 
cidade de geometrias antigas e falhas. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 4) 

 

Bairro Velho é descrita como uma cidade antiga, com prédios gastos e 

prejudicados pelo tempo, e o clima chuvoso colabora na elaboração de uma atmosfera 

de lugar cinzento, frio, escuro e claustrofóbico, adjetivos que potencializam os fatores 

sensoriais. Tal descrição poderia insinuar, além disso, que esse primeiro espaço 

possui características de uma cidade do leste europeu, remetendo a referência ao 

autor V.M. Straka - idealizado como natural dessa região.  

A localidade seguinte, chamada de B, é retratada como uma região pequena e 

comum de uma zona portuária, cujo eixo concentra-se na grande fábrica de armas 

instalada por Vévoda, ponto principal onde a ação do terceiro capítulo do romance é 

conduzida.   

A cidade é pequena, com um litoral dominado por uma enorme fábrica 
que se projeta por centenas de metros para os dois lados e se agiganta 
sobre o cais e uma rede de píeres compridos e estreitos. O tamanho da 
fábrica e a extensão de sua infraestrutura não chamaria a atenção em 
uma grande cidade portuária como Marselha, Odessa ou Boston, mas 
parecem incongruentes em um burgo modesto como aquele.  
Agora, ecoando acima dele no cais surgem os sons de um tumulto: 
gritos, vaias e ameaças, passos fortes e porretes pesados batendo nas 
tábuas, vozes amplificadas puxando palavra de ordem. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p.73). 
   

Embora B. não tenha marcas expressivas de espaço, a agitação e a indignação 

dos moradores com a perda de seus empregos colaboram para a visualização de uma 

imagem caótica acerca dessa cidade. Além disso, ela se torna relevante para a história 

por se tratar do lugar onde S. inicia a sua jornada contra o domínio de Vévoda, ao se 

envolver com o grupo de oposição ao fabricante de armas. Em B., o protagonista 

aproxima-se de um grupo de moradores contrários às ações de Vévoda e se 

transforma em um membro da resistência, engajado na causa juntamente com 

Corbeau, Stenfalk, Ostrero e Pfeifer. Devido à ameaça que representavam para o 

fabricante de armas, os manifestantes fogem para a cidade vizinha, porém todos são 

mortos pelos Agentes, exceto S. que retorna ao navio e navega por um longo tempo 
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com a tripulação do velho Xaveco, até atracar em uma terceira cidadela, chamada de 

El-H. Em terra firme, S. encontra-se com Osfour, guia que o conduz por ruas tortuosas 

a fim de se chegar ao destino de uma próxima missão.  

Outra cidade, outro labirinto de ruas sinuosas diante de seus olhos. 
Prédios de pedra, rachados e remendados, esparsamente marcados 
por pequenas aberturas de janelas que poderiam ou não ter vidros. A 
maioria das moradias está às escuras com pouca luz. As únicas vozes 
que ele ouve são sussurros. Aqui e ali, fumaça sobe, levando o cheiro 
de cordeiro assado e cominho. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 230). 

 

As descrições feitas sobre esse espaço mesclam diferentes perspectivas ao 

utilizar diversos recursos e efeitos sensórios (visuais, olfativos, auditivos) e 

arquitetônicos, detalhes esses a sugerir El-H tal qual uma referência às urbes do 

Oriente Médio. 

Barracas ladeiam a rua estreita até onde S. consegue ver, canalizando 
os pedestres para um espaço não muito mais largo que os ombros de 
dois homens. Embora a maioria delas esteja vazia, muitas estão 
funcionando, mesmo que o público seja pequeno e a atmosfera, de 
cautela. As barracas são iluminadas por pequenas lâmpadas instáveis 
presas aleatoriamente a luminárias metálicas. Fios cruzam o ar trinta ou 
sessenta centímetros acima da cabeça de S., e formam uma teia nas 
fachadas dos imóveis atrás das barracas, desaparecendo nas janelas 
minúsculas, muitas das quais têm grades. Ofertas à venda em mesas 
instáveis e tapetes gastos: cestos cheios de especiarias, em pós, 
sementes secas, folhas e pastas; tambores, ouds e rebabes; tentilhões 
de aparência agitada que disparam em suas gaiolas de metal amassado 
como se anunciando uma terrível tempestade; tapetes tecidos com 
padrões complexos, mas assimétricos, que produzem uma leve náusea 
em S. quando os examina de perto demais; pedaços de carne rosada 
coberta de moscas que S. não consegue identificar; sandálias como 
aquelas que nos pés dele e de Osfour; pilha de livros velhos que 
espalham seu bolor para o ar ao redor. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 
232-233).   

 

A feira ao ar livre citada acima remete àquelas encontradas em países árabes, 

onde as barracas costumam vender tapeçarias e as notórias especiarias típicas da 

região. Ademais, os instrumentos mencionados - Ouds e Rabades - reforçam tais 

inferências por se tratar de instrumentos tradicionalmente usados no Afeganistão, 

Líbano, Iraque, Iran entre outros. Conforme S. perpassa pelas ruas, o narrador 

descreve ainda estruturas arquitetônicas, como os arcos mouriscos (cujo formato 



25 
 

consiste em arcos ogivais, rendilhados e minaretes6), encontrados em casas e 

monumentos em vários locais compõem as partes sul e leste do Mediterrâneo, e o 

uso dos kaftans, túnicas comumente vestidas por moradores de países do Oriente 

Médio. 

O espaço interno é cavernoso, muito mais amplo do que S. teria 
imaginado pelo lado de fora. O teto em cúpula tem nove metros de altura 
e uma gravação intricada de formas e imagens, embora elas sejam 
difíceis de distinguir por causa da luz fraca e das camadas de sujeira e 
fumaça. À direita há um arco mourisco acima de um lance de degraus 
inclinados levando a um balcão, que se estende adentrando quase 
metade da enorme câmara. No térreo, corredores foram demarcados 
por estantes que ocupam todo o comprimento, e o perímetro é tomado 
por armários, caixas e arcas, nas quais todo o material daquele lugar 
está sendo embalado.  
O lugar zumbe de agitação; deve haver cinquenta ou sessenta pessoas, 
todas vestindo Kaftans, os homens de fez e as mulheres de véu, todos 
participando, quase sem falar, de uma rápida e meticulosa divisão de 
trabalho. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 239).      

 

A exposição detalhada do espaço demonstra uma preocupação em evidenciar 

um lugar de fácil reconhecimento para o leitor. Dentre as cidades visitadas por S., El-

H possui maior realce pela riqueza de seus inúmeros pormenores: o cheiro das 

especiarias e da carne de cordeiro, o efeito das luzes, as tapeçarias, os arcos 

arredondados, o véu nas mulheres. Os componentes narrados tornam-se 

característicos e identitários.   

Em o Território, uma das últimas localidades visitadas pelo protagonista, os 

aspectos da paisagem urbana comum aos centros anteriormente mencionados são 

substituídos pela imagem de uma exótica floresta tropical. 

O Território: um trecho remoto de bacia fluvial tropical, pouco conhecido 
pelo mundo exterior até Vévoda descobrir a riqueza mineral das colinas 
circundantes. (ADAMS; DORST, 2016, p. 331) 

 

Então, quando S. imagina o Território, ele não visualiza um idílio 
pitoresco repleto dos verdes da floresta densa, o marrom-café de um rio 
lamacento, os azuis e verdes brilhantes dos pássaros tropicais cruzando 
o ar. Em vez disso, vê colinas recobertas de uma pasta azul-escura. Vê 
o solo da floresta onde teias enegrecidas fedorentas e viscosas pendem 
das copas, capturando criaturas que acabarão morrendo ao lutar em 
seu domínio. Vê um rio que é uma lama anelídea pulsando na direção 

 
6 (http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/2009/02/o-que-e-mourisco/ 24/06/2019 16:38) 
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do mar – não fluindo, mas pulsando – lentamente, aos poucos, mas 
sempre em frente. 
Mas esse é o Território na cabeça de S. Na realidade o rio é um rio, e é 
o rio que deve ser, um fluxo de água com muitos sedimentos que corre 
livre e deságua no mar. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 333-334). 

 

No imaginário de S., O Território é idealizado como um lugar paradisíaco, onde 

a floresta exibiria uma vida de fauna e flora riquíssima e as diferentes tonalidades dos 

pássaros com o verde das arvores fariam belos contrastes de cores jamais vistos. 

Entretanto, a realidade encontrada é similar às cidades pelas quais passou: a 

destruição causada pela extração e exploração da terra ordenada por Vévoda, o 

vestígio do estranho material negro manchando a folhagem, a terra e o rio cedendo 

aos poucos pela poluição, e a matéria prima sendo a única fonte importante a ser 

preservada. Logo, a localidade permite sugerir sua similaridade com a área da bacia 

amazônica, em que a vegetação e o rio como o meio mais eficaz de deslocamento e 

acesso são descrições marcantes dos países que circundam esse limite geográfico. 

O afluente então faz uma curva fechada, levando-os a dar uma volta 
ainda mais larga na cidade mineira e com vista para outro trecho de 
montanhas íngremes, que prossegue por quilômetros a distância. 
Muitas das montanhas distantes tiveram seus picos cortados; elas se 
elevam dos vales e terminam abruptamente em planícies grosseiras, 
silhuetas que lembram a do vulcão da ilha negra. (A diferença, claro, é 
que essas montanhas não são monumentos ao poder da natureza, mas 
ao poder do homem.) A companhia rouba as montanhas, segundo 
Anca; S. fica maravilhado com a dupla verdade disso. Os minerais 
dentro delas, sim, mas também os próprios picos.  
No centro de cada planalto falso há o que parece ser um poço aberto, 
com homens em máquinas tirando as entranhas da montanha e 
enfiando tubos cada vez mais fundo na terra. Estradas pavimentadas 
sobem sinuosas até cada um dos locais, ligando-os à margem do rio. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 347). 
 

O texto, por meio da voz do narrador, enfatiza a destruição feita pela companhia 

de Vévoda e a influência deste exaurindo as riquezas e alterando a visão sobre o 

domínio do lugar, habitado apenas por nativos (com pouca instrução sobre todo o 

avanço tecnológico e da fabricação de armas) que acabam sendo facilmente 

manipulados, preferindo a ilusão do pouco retorno dado pelos Agentes ao invés de 

preservar o tesouro e os costumes, vendo a natureza perdendo a sua força dominante. 

As características marcantes de cada cidade, cuja definição de região 

continental é baseada em espaços do plano real, demonstram as grandes distâncias 
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percorridas por S. e que as ações do enredo deixam de se concentrar apenas em uma 

localidade. 

E, assim, temos de admitir que, para nos impressionar, os perturbar, 
nos assustar ou nos comover até com o mais do impossível dos 
mundos, contamos com o nosso conhecimento do mundo real. Em 
outras palavras, precisamos adotar o mundo real como pano de fundo. 
Isso significa que os mundos ficcionais são parasitas do mundo real. 
Não existe nenhuma regra relativa ao número de elementos ficcionais 
aceitáveis numa obra. (ECO, 1994, p. 89). 
 

 

Embora os lugares citados sejam representações de diferentes territórios com 

poucas semelhanças entre si, eles acabam compartilhando um ponto em comum: a 

ligação com o mar. Bairro Velho e B são retratadas como cidades portuárias, El-H 

como litorânea, e em o Território há a presença os rios desaguam no oceano. Ou seja, 

todas mantém um vínculo necessário para facilitar a chegada até a embarcação.  

O navio, por sua vez, torna-se parte relevante para a definição dos espaços 

dentro do romance, por ser um local causador de estranhamento, dos conflitos 

internos, pela procura por explicações que S. não consegue encontrar a resposta. 

Ele está em uma rede que cheira como se tivesse passado décadas 
marinando em água salgada fedorenta. Seu sobretudo, agora seco, foi 
colocado em cima dele como cobertor. Ele pisca – uma, duas vezes -, 
depois esfrega os olhos. 
Está em uma pequena cabine escura que tem o comprimento de uma 
pista de boliche e largura apenas para acomodar a rede, que foi 
amarrada às duas paredes. Na extremidade mais distante, uma escada 
leva a uma escotilha acima que deixa entrar um retângulo laranja-
escuro de luz solar (ABRAMS; DORST, 2015, p. 26-27). 
 

O detalhamento das sensações olfativas acerca do cheiro de mofo do cobertor 

e da rede, somada à baixa visibilidade do ambiente (no qual é possível ver a luz do 

dia apenas por uma pequena fresta da escotilha), ao espaço apertado (capaz de 

comportar uma pessoa), e à aparência anacrônica e cheia de remendos do navio 

refletem o desconforto provocado pelas condições da embarcação.       

O navio propriamente dito é uma embarcação de aparência arcaica. Ele 
o reconhece como sendo um xaveco, esguio e de pequeno calado, um 
navio de três mastros apreciado pelos piratas dos séculos anteriores, 
mas um anacronismo nos mares modernos – e também tem uma 
aparência improvável, a meio caminho entre decrepitude e uma bela 
reforma, embora uma reforma realizada por um marceneiro trabalhando 
de forma irracional. O convés ganhou tábuas novas em alguns pontos, 
enquanto em outros a madeira apodreceu, deixando buracos grandes o 
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suficiente para prender e partir o tornozelo de um marinheiro, quando 
não para engoli-lo inteiro. Duas das três velas latinas parecem recém-
chegadas da loja mais próxima, enquanto a terceira está rasgada e 
esfarrapada, um símbolo desbotado de negligência pendendo de um 
mastro da mezena cujo terço superior parece enegrecido, como se 
atingindo por um raio (ABRAMS; DORST, 2015, p. 28). 

 

Em outro momento, o narrador dedica-se a expor a atmosfera desse ambiente 

ao apresentar seus tripulantes, mostrando o estranhamento sentido por S. ao 

presenciar o comportamento pouco convencional dos marinheiros. Nesse caso, pode-

se perceber a influência do barco na trajetória do protagonista, pois se sugere que 

este transporte represente um agente influenciador de seu juízo mental. 

 
Ele observa por um longo tempo, os ouvidos tomados pelo vento que 
enfuna as velas e bate do cordame, pelo bater e quebrar das ondas e 
seus beijos aquosos no casco de madeira, antes de se dar conta de 
como a tripulação é silenciosa. Não há ordens de comando, nenhuma 
das respostas grosseiras do oceano, não há resmungos, gritos ou 
queixas. Em algum lugar acima, alguns pássaros gritam, mas os 
tripulantes são silenciosos como mortos. (ABRAMS; DORST, 2015 p. 
29).  

 
 

A constante utilização de palavras anunciadoras de uma aparência decrepita - 

o cheiro de mofo nas roupas de cama, as tabuas do convés apodrecidas, a vela 

esfarrapada e desgastada - juntamente com o silêncio, a morbidez e a fisionomias 

fúnebres dos tripulantes tornam-se fatores intrigantes sobre as ações de S. no navio, 

espelhando as próprias incertezas do protagonista sobre essa realidade. 

  

Enquanto as cidades representam a civilização, a urbanização, a convivência 

social e certa estabilidade emocional para o personagem, principalmente pela busca 

de seu passado esquecido e a formação de uma identidade, a embarcação subverte 

as reflexões de S., principalmente as lembranças e as experiências vividas quando 

está em terra firme. Dessa forma, a dualidade entre os espaços delineia o conflito 

enfrentado pelo protagonista, pois o continente depende do mar e vice-versa. A falta 

da identificação com as terras pelas quais perpassa acaba se transformando em uma 

dificuldade de resgate de seu passado, porém resulta na reconstrução de um novo 

presente. Por outro lado, S. não consegue estabelecer uma forte conexão 

antropológica com nenhum dos territórios: a constante permanência no não lugar faz 
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com que o protagonista mantenha a postura de alguém que está constantemente 

transitando entre a consciência e a insanidade.  
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1.2 – A PASSAGEM DO TEMPO. 

 

O espaço em O Navio de Teseu atua como ambientação do romance, 

colocando traços característicos em cada localidade apresentada, e assemelha-se a 

uma ferramenta de aproximação e identificação do leitor com o texto, além de 

contribuir para a produção dos efeitos de sentido desestabilizadores, representativos 

da dualidade na trajetória do protagonista, dos contrastes de sua vivência no mar e 

em terra firme. Assim como no espaço, as marcas dessa duplicidade estão também 

no plano temporal da narrativa, novamente dividindo os eixos cidades-navio e a 

influência de cada uma dessas esferas na percepção de realidade de S. 

Nas passagens do personagem central nos territórios mencionados, as ações 

seguem uma ordem cronológica, exposta através de notas aparentes 

correspondentes “à marcação das horas, minutos e segundos, no relógio, de acordo 

com o tempo físico ou natural disposto em dias, semanas, meses, anos, estações, 

ciclos lunares etc.” (MOISÉS. 2007, p. 130), e configurando-se como um processo em 

que tanto o personagem como o leitor conseguem distinguir a passagem do tempo.  

O primeiro exemplo em destaque retrata a espera de S. e Ostrero pelos 

companheiros para a fuga do grupo de resistência envolvidos na manifestação contra 

Vévoda em B: 

Os minutos passam. As sirenes não soam. Ninguém fala. As tiras da 
mochila fazem marcas profundas nos ombros de S. Algo naquele 
aposento começou a parecer familiar – era o que ele estava notando 
antes -, mas o quê? E por quê? 
- Não deveria demorar tanto – diz Ostrero. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 
128). 
 

A frase “Os minutos passam” representa a fixação da passagem do tempo, 

aflorando um sentimento de preocupação e angústia em S. e Ostrero com a demora 

da chegada dos outros integrantes, o silêncio nas ruas pelas “sirenes que não soam”, 

a carga na mochila que começa a pesar - pequenos fatores esses que são 

potencializados pela espera pelos companheiros. 

Nos trechos seguintes, o período do dia indica o correr temporal, sugerindo uma 

longa duração da viagem após a fuga de B. A chegada da noite representa a 
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dificuldade de prosseguirem e chegarem até o destino, forçando o grupo a parar e 

esperar pelo alvorecer. 

O céu escurece e a lua que nasce é um crescente fino demais para iluminar 
o caminho. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 139). 

 

Eles dormem. Corbeau e Stenfalk aninhados sob um cobertor; S. e os outros 
dois homens estiram seus eus solitários. Cada um cumpre um turno da vigia 
[...] Ostrero assente e se vira rapidamente, se enfiando na escuridão. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 142). 

 

O amanhecer, por sua vez, simboliza um novo ciclo e oportunidade passados 

por S. em terra firme, na floresta nos arredores da Cidade de B.  

As colinas estão banhadas pela luz do sol na manhã seguinte. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 142). 

 

Na metade da manhã, em uma clareira ao lado de um riacho borbulhante, 
eles enchem novamente os jarros de água e se permitem um momento de 
prazer, sentados imóveis e observando os falcões usando as termais para 
ganhar altitude. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 143). 

 

As expressões “sol da manhã” e “metade da manhã” apontam para ocasiões 

que seguem uma ordem determinada, sendo possível verificar o transcorrer das horas 

e das atitudes dos personagens: a fuga entre a manhã e tarde, a parada para o 

descanso durante a noite, e a retomada da viagem no dia seguinte – mantendo, assim, 

a coerência e a concretização das situações vividas principalmente por S. por estar 

em terra, no espaço concebido como real. 

Em contrapartida, o navio ganha contornos de uma realidade paralela para S. 

Além da desconstrução espacial citada anteriormente, o tempo deixa de fluir de 

maneira ordenada: em alto mar, ele passa a ser lento, desacelerado e obscuro – ou 

seja, o estabelecer das horas e dos dias não é claro, dificultando consequentemente 

a percepção dos ciclos diários. O protagonista passa a identificar essa diferença após 

fugir de B: ao ver seus ferimentos quase totalmente curados, ele contesta a situação 

a Redemoinho, pedindo por explicações sobre sua estadia na embarcação, pois sente 

que sua mente está no tempo cronológico da terra firme, mas o corpo parece 

acompanhar e corresponder ao do mar.  
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- Diga-me uma coisa. Há quanto tempo estou a bordo? Desta vez, quero 
dizer? 
Sabe tão bem quanto eu. 
- Isso não é verdade. 
E não pode ser. Porque S. diria que está a bordo há menos de vinte e 
quatro horas, e ainda assim, em sua cabine, quando se deu conta de 
que a queimadura terrível em seus dedos do pé diminuíra para uma leve 
coceira, tirara a meia para inspecionar o ferimento. Esperava ver a 
carne e as unhas consumidas – pelo menos o dedão – e talvez até 
mesmo o osso exposto, considerando o que vira da mão de Corbeau, 
considerando a dor que disparara por suas sinapses durante dias. Em 
vez disso, se descobriu olhando para o pé saudável e intacto, a pele 
rosada e recente cobrindo os três primeiros dedos, com uma linha 
diagonal descendo do terceiro dedo e contornando a planta do pé, 
claramente demarcando a cura. No resto do pé, a pele era mais grossa 
e vários tons mais escura, mas sem danos. 
- Meu pé...- começa S. 
Acredite no que quiser acreditar, diz Redemoinho. (ABRAMS; DORST, 
2015 p. 211-212).  
 

Assim, o texto insinua que o andamento temporal do (e no) Navio seja 

indeterminado, se organizando de maneira única e restrita a esse transporte e 

proporcionando que esse S., por sua vez, perceba apenas o quanto o tempo passou 

somente quando chega ao continente - como em seu encontro com Osfour em sua 

chegada à cidade de El-H: 

- Alguém está vigiando? Homens de Vévoda? Os Detetives? 
Osfour bufa, lançando jatos de fumaça pelas narinas.  
- Vévoda não precisa dos sobretudos marrons há anos. Agora ele tem 
uma rede de Agentes que podem sumir em qualquer lugar. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 223). 
 

Em vista disso, a embarcação possui seu próprio e peculiar ritmo e 

individualidade enquanto espaço, bem como um funcionamento obediente a um 

constructo temporal não claramente revelado: S., por exemplo, apenas deduz ter o 

Navio algum mecanismo que torna isso possível e que o obriga a aceitar tal imposição 

como um condicionamento imutável.  

Depois de algum tempo percebe sons mais distantes: o ronco de um 
zumbido contínuo envolto na estática fricativa de um rádio mal 
sintonizado. Talvez, pensa, seja o som do tempo acelerando. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 268). 

 

Ao comparar a realidade retratada quando está em terra firme com o 

estranhamento no ambiente marinho, abrange-se a relevância dessa dualidade para 
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o percurso da narrativa envolvendo o protagonista (sua história, suas missões e 

atividades individuais e coletivas). No plano do real, prevalece a motivação pela busca 

de sua identidade e importância para a causa adotada, em que o contato e os 

momentos compartilhados com outros personagens se transformam em memórias. Já 

a atmosfera insólita presente no Navio interfere nas certezas e nos momentos de 

lucidez vivenciados no continente, embora seja o único refúgio, o lugar do descanso, 

de planejamentos, e obtenção de tempo não tido em terra - mesmo que isso signifique 

o sacrifício da sanidade.  

O efeito de sentido de instabilidade emocional afigura-se como reflexo do 

personagem, denotando a duplicidade de sua trajetória na apresentação constante de 

pares opostos: água e terra, movediço e firme, sanidade e loucura - corroboradores 

na constituição de significado e sentido que também causam impacto no leitor.  
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1.3 – O NARRADOR. 

A tessitura narrativa tem como um de seus focos descrever e desenvolver a 

trajetória de um personagem fundamental para o andamento do enredo, exibindo 

diferentes perspectivas sobre as diversas possibilidades de criação a partir da 

idealização do autor. 

O narrador apresenta-se como um primeiro contato, um guia através das linhas, 

aquele a compartilhar informações com o leitor, orientando-o a como andar pelas 

trilhas iniciadas e deixadas ao decorrer na história. Portanto, essa figura desponta tal 

qual um condutor, acompanhando o leitor até o último ato da obra escrita, ora 

expondo-o a própria história como um simples espectador, ora demovendo-o de uma 

zona de conforto de modo a instigá-lo a refletir sobre o texto.   

Em O Navio de Teseu, essa figura intenta aproximar leitor e texto, estimulando-

o a adotar uma participação ativa ao longo da leitura; contudo, permanece a seu 

encargo os levantamentos descritivos acerca de espaço, tempo e ação, bem como o 

acompanhamento da trajetória de S. juntamente com o receptor. 

Embora tenha uma presença ubíqua em relação ao enredo, o narrador sublima 

a sua onisciência em alguns momentos, solicitando assim que o leitor se concentre e 

foque certos detalhes e inferências tanto sobre S. como aos momentos sedimentados 

sob a perspectiva de personagens secundários. 

A ausência proposital dessa figura em algumas passagens do romance 

permite, assim, que se estabeleça um diálogo, mesmo que breve, com o leitor, ou em 

outras palavras: “as conexões suspensas e a ruptura da good continuation 

intensificam a formação de representações; nesse sentido, o lugar vazio no texto se 

revela condição elementar da comunicação” (ISER, 1999, p. 136). Sua mudança de 

forma suscita o direcionamento do discurso a convidar o receptor a participar, 

estabelecendo uma comunicação entre eles, pois ao regular a onisciência, fortalece-

se a relação de que ambos estariam juntos descobrindo a narrativa. 

Para ilustrar tal processo em O Navio de Teseu, foram selecionadas citações 

pontuais que expõem certa cumplicidade entre esses dois polos constituidores do 

texto, demonstrando como a condução das ações não se limita apenas a contar, mas 
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a também relativizar e contestar o modo pelo qual a leitura direciona o nível 

interpretativo. 

 O movimento de troca de perspectiva e pontos de vista admite uma integração 

entre o leitor e o romance. O parágrafo de abertura, por exemplo, descreve e 

apresenta por meio da visão panorâmica de um narrador em terceira pessoa, um 

homem anônimo - sem que se aluda ainda se tratar do protagonista - e detalhando o 

espaço e o clima enquanto ele caminha pelas ruas de Bairro Velho. 

Entardecer. O Bairro Velho de uma cidade onde o rio encontra o mar. 
Um homem de sobretudo cinza-escuro caminha elas ruas do bairro, 
uma trama de vias de paralelepípedos que partem do porto e se 
espalham pela vizinhança onde os cheiros de especiarias variam, mas 
a triste decrepitude é partilhada. As construções, enegrecidas pela 
fuligem de séculos, se elevam acima dele, bloqueando a maior parte do 
céu e a todo momento tornando difícil saber se ele está indo na direção 
da água ou se afastando dela.  (ABRAMS; DORST, 2015, p. 3).   

 

Ao acompanhar os passos do personagem, esse olhar e voz narrativa utilizam-

se, em determinados momentos, do privilégio da onipresença e onisciência para aos 

poucos revelarem a reação de S. ao retomar tanto a própria consciência sobre estar 

em um espaço familiar como por não se recordar sobre o seu passado ou como havia 

chegado nessa cidade, aspectos esses expostos ao longo do texto. 

 

O homem suspeita de que esta é uma cidade na qual mesmo quem 
passou toda a vida nela e se vê perdido. Mas ele não sabe se é uma 
dessas pessoas. Não sabe se já esteve aqui antes. Não sabe por que 
está ali naquele momento. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 4).      
 
 
[...] Por que o homem de sobretudo está molhado? Talvez tenha 
passado horas caminhando pela chuva. Ou talvez tenha vadeado pelo 
labirinto de túneis semissubmersos que existem sob a cidade tortuosa. 
Talvez um passante anônimo o tenha pescado das águas sob a ponte 
instável que cruza o rio, ligando Bairro Velho ao novo. Talvez 
simplesmente tenha engatinhado para fora do rio salobro como um 
anfíbio ancestral do período devoniano. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 6).        

 

Ao começar o parágrafo com uma pergunta retórica, o narrador se desloca da 

continuidade da ação, posicionando-se de forma a estar em similaridade com o olhar 

do leitor e tentando completar as lacunas sobre o personagem. Além disso, ao 

responder as questões empregando uma modalização no início das frases, transmite 

as incertezas do personagem, o sentimento de desorientação sem o apoio da 
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memória para se localizar ou conhecer a própria identidade. Sendo assim, tal discurso 

especulativo procura – concomitantemente - fundamentar suas justificativas, mas 

tornar-se insuficiente diante da tentativa de determinar as condições em que o 

protagonista se encontra.  

Essa estruturação textual denotadora de incerteza revela certa cumplicidade 

entre o personagem e o narrador ao sinalizar que ambos estão compartilhando a 

mesma experiência e o sentimento de hesitação. 

Na cena na taverna, outro momento significativo, enquanto conversa com Sola, 

S. é subitamente atacado pelas costas e a obra recobra um ponto de vista onisciente 

intruso, detalhando a linha de pensamento e sensação do personagem por meio do 

uso de um discurso direto, ou seja, o narrador adentra a consciência do personagem 

expondo todo e qualquer sentimento e discernimento imediato no ato da narrativa.  

Em pânico, ele inspira de novo, involuntariamente, e todos os sons ao 
redor ficam metálicos e indistintos – no centro dessa nuvem está a voz 
dela, dizendo palavras que parecem ser de uma língua desconhecida, 
mas a distorção no ar do salão gira e se curva despe essas palavras de 
inflexão, de modo que não consegue entender as palavras, o que ela 
quer dizer ou mesmo com quem fala. Outra voz, masculina, retruca com 
uma resposta grunhida, bilabial. E então, quando a última brasa de sua 
consciência de extingue no canto escuro daquele bar escuro, naquela 
noite escura da cidade escura, ele vislumbra o rosto do homem maior e 
fica chocado com sua familiaridade; lembra um rosto que sua mente 
pinta como sendo o seu, mas com cicatrizes descendo do centro da 
testa e se separando brutalmente logo acima – um delta de rio do tecido 
cicatrizando. Não um gêmeo, não necessariamente uma semelhança 
fraterna; mais como a de um primo cuja vida tratou com mais crueldade 
e que em consequência aprendeu a ser cruel. Ou talvez tudo seja 
apenas um efeito do vapor. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 24). 

 

Nesse trecho, a ação acontece em etapas estruturadas em câmera lenta, de 

maneira que o protagonista pudesse ver e raciocinar acerca das diferentes fases: 

primeiramente S. está confuso, sem saber o que realmente está acontecendo - as 

vozes começam a soar distorcidas e a noção de espaço é comprometida; em seguida, 

há o vislumbre de um agressor e a impressão de estar diante de seu duplo - S. retoma 

a sua consciência e diz que o seu ofensor possui traços familiares, como de um primo 

ou parente próximo; por fim, o protagonista especula ser a confusão na identificação 

talvez causada pelos efeitos do produto usado para desmaiá-lo.  
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O afastamento do narrador propõe um jogo com o seu leitor ao revelar a 

subjetividade do personagem através de descrições repentinas (como flashes) mas 

ainda obedecendo uma ordem sequenciada. Desde o momento da primeira impressão 

de S. vendo o seu doppel, até o momento que tenta encontrar uma explicação racional 

para desmentir tudo. 

Em outras sequências, essa voz condutora do texto se distancia do 

personagem central, transpondo o direcionamento do seu discurso para o leitor.  

Repare que a bomba está perto o suficiente dos policiais para deixá-los 
em pânico quando explodir, embora algumas pilhas de madeira e metal 
ostensivamente aleatórias no cais os protejam, em grande parte, da 
infelicidade dos fragmentos pontiagudos de metal que foram colocados 
dentro do cartucho. Não desvie os olhos da cesta, nem quando há a 
explosão, porque os estilhaços voarão livres e passarão por aqueles 
trabalhadores que estão circulando, gritando e agitando os pulsos em 
seu grupo impotente e sem sentido. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 104–
105). 

A passagem acima configura a exposição de uma cena paralela e que não 

acompanha a ação desenrolada com S. no plano principal, concedendo ao leitor a 

oportunidade de se acercar da ação em uma posição de expectador privilegiado. As 

frases “Repare que a bomba está perto...” e “não desvie o olho da cesta” indicam uma 

mudança de foco narrativo, não mais centrado em descrever a ação da perspectiva 

de S; em outras palavras, ao passo que o protagonista não está inserido dentro da 

construção da sentença, direciona-se o receptor como alvo do discurso, suscitando a 

hipótese de que o narrador pode estar falando diretamente com ele e colocando-o 

ativamente dentro na cena. 

Logo em seguida, tal voz reutiliza a mesma técnica, incitando indagações a 

respeito que pode vir a acontecer o protagonista durante a explosão da bomba: 

Você não quer ver S. arremessado como uma boneca de pano pela 

explosão. Quanto castigo seu corpo pode suportar? talvez se pergunte. 

E ainda tanto por fazer? Você não quer ver o seu rosto ficar apagado 

por um intervalo tão perturbadoramente longo – mesmo notando que 

seu corpo permanece intacto -, e com certeza não quer ver seu rosto 

quando os sentidos lhe retornarem. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 105). 

 

Nesse interim, as perguntas e o parágrafo parecem se direcionar tanto ao 

expectador extratexto, como à figura masculina principal da obra: ao primeiro 

interpela-se, aparentemente, a resistência ao ler a reação violenta da explosão, capaz 
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de atingir e ferir as pessoas na praça, inclusive S.; ao transportar seu foco novamente 

ao segundo, em contrapartida, dispara a pergunta: “Quanto castigo seu corpo pode 

suportar?”, “E ainda tanto por fazer”, como um momento de reflexão diante de 

possíveis resoluções para a situação. Logo, o narrador deixa o seu afastamento 

anterior e se volta para o interior do personagem, retomando a onisciência acerca 

deste. 

Nas ocasiões em que se nota essa proximidade, a narração sintoniza-se com 

os sentimentos do personagem, revelando, por exemplo, as ponderações e 

pensamentos de S. em relação às pinturas feitas pela tribo dos K na caverna nos 

arredores da cidade de B: 

Isso faz S. pensar: a cada acontecimento meritório que se dava na 
superfície iluminada, os ilustradores dos K – tinham que penetrar mais 
fundo na escuridão para registrá-lo. Será uma grande ironia, ou o oposto 
– uma verdade inexorável sobre o ato de escrever a história? (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 182). 

 

Embora o narrador projete tal observação, a indagação feita por S. no final do 

excerto possibilita uma abertura para o leitor também conjecturar a evolução do 

personagem (e de sua história) ao longo da narrativa, fazendo com que quanto mais 

se aprofunde no texto, mais o enredo se desnude.  

Em seguida, apresenta igualmente a desorientação de S. caminhando em meio 

às galerias escuras de uma caverna:  

Talvez já seja noite, embora S. e os outros não tenham como saber; 
eles já não ocupam o mundo circadiano.” (ABRAMS; DORST, 2015, p. 
182). 

 

Ao utilizar o modal “talvez”, o narrador manifesta a confusão do protagonista – 

e até mesmo dele próprio - quanto ao período do dia em que está, pois, a escuridão 

da caverna impede, inclusive, distinguir qualquer andamento temporal. Em “eles não 

ocupam o mundo circadiano”, denota-se a problemática de S. e os amigos não 

conseguirem determinar tal ritmo cíclico. A onisciência, nesse momento, está restrita 

apenas aos acontecimentos em si.  

Mais adiante, após a passagem pela cidade de El-H, S. recebe uma maleta 

contendo arquivos a indicarem artifícios para que possa executar as missões e, ao 

https://www.sinonimos.com.br/excerto/
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estudar tais materiais, compara o conteúdo dessas folhas com aquilo encontrado ao 

longo de seu percurso. A voz narrativa, nesse instante, transfere o foco para a 

consciência de S.  

Serão o mesmo navio? Sua intuição lhe diz que sim, embora talvez ele 
esteja sendo influenciado pelo fato de que as páginas estão todas 
unidas entre as mesmas capas. 
Por quê? Por que ter aqueles desenhos – na verdade esquemas – 
colecionados, encadernados, anotados, preservados? Para começar, 
por que foram criados? E por que em cada desenho há linhas e curvas 
cuidadosamente escondidas no sombreado do casco pelo artista que, 
se você relaxar os olhos e não se esforçar para ver, formam a palavra 
SOMBREIRO? (ABRAMS; DORST, 2015, p. 292). 
 

Essa alteração, ao revelar os conflitos e angústias do protagonista, aproxima o 

leitor do texto como se ambos pudessem, juntos, sanar as dúvidas do personagem 

levantadas pelo material - por exemplo:  o navio dos arquivos é o mesmo empregado 

nas viagens mencionadas. Tal qual no caso do uso do produto com efeito alucinógeno, 

a ponto de ter visto o seu duplo, o narrador procura novamente uma marca racional 

para controlar as “impressões” (ou delírios) de S.: “Serão o mesmo navio? Sua intuição 

lhe diz que sim”. Porém, a intuição do personagem é logo refutada na frase “embora 

talvez ele esteja sendo influenciado pelo fato de que as páginas estão todas unidas 

entre as mesmas capas”, onde o modalizador “talvez” indica a existência de outra 

possibilidade sobre o significado das páginas. Essas incertezas ao decorrer do texto 

abriria uma margem interpretativa ao leitor, deixando de demonstrar uma resolução 

palpável e única sobre as deduções da origem das embarcações.    

Na página seguinte, nota-se seu distanciamento de S., voltando a sua fala para 

o leitor e lançando uma aposta diante da próxima ação. 

[...] ele poderia conseguir não ser visto do depósito até chegar ao cais. 
Será que ele cai naquela praia negra brutal?  
Ah sim, ele cai. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 293). 
 

Embora o narrador faça uma pergunta e a responda imediatamente, é possível 

observar que o discurso não se limita apenas a contar a trajetória do personagem, 

mas a incitar a participação do leitor durante a ação através da inserção de 

comentários e indagações em tom irônico ao expor certas atitudes - “se S. será 

esperto o suficiente para não cair na praia”. E ao responder “ah sim, ele cai”, preenche 
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suas colocações de sarcasmo - como se achasse engraçado o desfecho da situação 

narrada.  

Após o conjunto constituído entre o primeiro e o oitavo capítulo, o romance tem 

uma pausa no qual o foco narrativo sofre alterações. Nesse intervalo existiria – 

aparentemente - uma preocupação maior em descrever as ações de S. sendo o algoz 

dos Agentes de Vévoda, além de acompanhar tais segmentos por meio da perspectiva 

das vítimas. 

 AGENTE Nº 34 

O inquérito do legista de Edimburgo registra o nome do falecido com a 
informação que consta em seu passaporte holandês. O documento não 
foi alterado nem falsificado. É um documento oficial impecável, 
incontestável. Contudo, também é totalmente ficcional. Nº 34 
abandonou nome e cidadania originais quando foi contratado por 
Vévoda. Registros de seu eu anterior não existem mais. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 308). 

 

Essa mudança de foco se nota em passagens semelhantes às mencionadas 

acima, onde a narrativa centra-se no atestado de óbito de um dos Agentes, 

denominado como número 34. Diferentemente dos capítulos antecessores, em que o 

núcleo se detinha exclusivamente nas ações do protagonista, o leitor passa a se 

encontrar e conhecer personagens menores, possibilitando deparar-se com diferentes 

pontos de vista diante do mesmo acontecimento. Outro exemplo é a descrição do 

atentado ao Agente número 4: 

Ele se vê engasgar, lançar perdigotos. Ergue a mão ineficazmente à 
garganta, fecha os olhos de novo. Por fim, o jornal cai sobre o seu rosto.  
Ficará lá até o trem guinchar em sua plataforma no terminal Keleti e um 
carregador cutucar o seu corpo duro. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 303).  
 

No interlúdio “Agente N°26” (e entre parentes – tal qual um subtítulo - a palavra 

“você”), este parece estar conversando consigo mesmo e o narrador atuaria como a 

voz de sua consciência, apresentando os pensamentos profundos do lacaio de 

Vévoda.    

Você nunca o viu, claro. Nunca esteve no Chatêau, e nem sequer sabe 
dentro quais fronteiras ele fica. Mas ouviu histórias de outros Agentes: 
uma vez, há alguns anos, o Chefe convidou alguns poucos protegidos 
ao Chatêau. 
[...] 
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Diz-se que um Agente que faz o trabalho dele (ou dela) com perícia – e 
você faz, se orgulha disso – pode um dia descobrir que seu superior 
enfiou no bolso do casaco dele (ou dela) um convite exatamente para 
um acontecimento desses. Você tem fé nessa história. Você anseia pelo 
dia em que será parte dela. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 312). 
 

A reiteração e insistência no termo “você” - além de seu uso no título - 

conectaria mais detidamente o leitor ao texto, assemelhando-se a uma mensagem 

subliminar no qual o parágrafo sobre o Agente n°26 pudesse abarcar e se referir 

também a quem está lendo.  

Entretanto, quando se remonta às ações de S., a obra o apresenta seguindo 

um ritmo automático e cujo único foco seria a conclusão de sua missão. A cada retorno 

ao navio, suas recordações tornam-se efêmeras, como flashes de seus feitos durante 

a sua passagem pelo continente.  

Quando S. está no bailéu, com a ponta da pena voando pelo papel e 
tinta caindo na pele, tecido, madeira, o que brota na folha são clarões 
de imagens, raios de sensações-lembranças, impressões fragmentadas 
de acontecimentos. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 309). 

 

As constantes alterações de foco narrativo durante o segmento representativo 

dos atos envolvendo, principalmente, os Agentes produzem o efeito de sentido do 

inesperado, quebrando expectativas ao invés de mantê-las na constância observada 

nos capítulos anteriores. Ademais, essa reversão adquire um status de ferramenta 

ficcional para que o leitor tenha uma maior imersão no direcionamento da história, 

além da experiência de ver os episódios pelos dois pontos de vista.  

As diferentes formas de construção do narrador, ora com sua escrita 

direcionada ao receptor textual, ora seguindo os pensamentos de S., tiram-no da sua 

zona de conforto e exigem sua colaboração para a movimentação do romance, 

fazendo-o participar com maior proximidade das ações, no papel até de um 

espectador privilegiado.  

Dessa maneira, ele se converte em um condutor através da trajetória na qual 

um personagem também será construído e desvendado, deixando alertas voltados ao 

quanto se deve confiar nesse ambiente criado pelo discurso e deixando provocações 

acerca das diferentes perspectivas abarcando a figura central - tanto os feitos 

relacionados diretamente ao seu percurso, como as cenas e personagens que não 
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estão sob a sua ótica. Assim, as alternâncias de foco redirecionam o modo discursivo 

e promovem uma maior abertura para as funções interpretativas do texto.  
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1.4 – OS ENIGMAS E A BUSCA PELO DESVENDAMENTO DA 

INDIVIDUALIDADE. 

 

O direcionamento do romance ao abordar a dualidade das vivências e as 

experiências do personagem entre a estadia em terra firme e o mar atua como 

componente fundamental dentro da construção da urdidura do enredo. Entretanto, 

outro ponto de discussão envolvido na narrativa de O Navio de Teseu liga-se aos 

questionamentos referentes à questão identitária, pois tanto na trajetória do 

protagonista como nas descrições das civilizações presentes no texto aparecem 

elementos remetentes ao senso de pertencimento, seja em caráter individual ou 

coletivo.  

A começar por S.: descrito como um homem enigmático, com o passado 

apagado de suas memórias e que toma consciência de sua existência após sua 

chegada repentina em Bairro Velho – onde conhece Sola e, atraído pela curiosidade 

sobre os livros que esta carregava, estabelece o diálogo abaixo: 

- Então, acredito que saiba o nome desta cidade. 
Ela inclina a cabeça e o olha de soslaio. Depois ri. 
- Você está debochando de mim. Qual é o seu jogo?  
- Estou curioso sobre se você sabe quem sou. 
- Você é alguém que eu deveria conhecer? 
- Provavelmente não. Não tenho certeza.  
O olhar que ela lança pede mais explicações, e ele decide – embora 
seja mais um impulso que uma decisão – oferecer a coisa mais próxima 
da verdade que conhece. 
- Algo aconteceu com a minha memória – diz, e espera, tenso, pela 
resposta.  
[...] 
Você deveria tomar cuidado com quem conta isso a – diz, indicando 
todo o salão, ou talvez o mundo, com um passar de olhos. – Muitos 
tirariam vantagem (ABRAMS; DORST, 2015, p. 21-22). 
 

Apesar das respostas evasivas – soados tais quais conselhos comuns -, o 

protagonista acredita que a jovem tem as respostas procuradas por ele, chegando a 

supor que ela conheça seu passado perdido e o lugar de onde veio. A maneira 

enigmática antevista na fala da figura feminina converte-se em um dos grandes 

fomentadores (que beira a obsessão) de sua trajetória. Para ele, encontrá-la 

significaria obter sua memória perdida. 



44 
 

Contudo, ao ser levado a força para o Navio, S. perde o contato com Sola, 

redirecionando o curso de sua história até a chegada na Cidade de B., onde se acerca 

de manifestantes reunidos na praça central. Sob a liderança de Corbeau, o grupo 

reivindicava seu direito de opor-se às condutas de Vévoda, dono de uma grande 

empresa fabricante de armamentos que, com sua recente ampliação, contratou novos 

trabalhadores, deixou desempregado os mais antigos funcionários e causou uma 

grande revolta entre a população de B. 

E, em vez de contratar moradores locais, ele encheu o anexo de 
operários trazidos de navio, à noite, vindos de algum lugar distante; os 
recém-chegados raramente são vistos pelos operários comuns, e 
parecem passar a vida dentro do próprio anexo. Os navios que chega, 
para levar carga do anexo fazem isso à noite, com as bandeiras arriadas 
e painel da popa coberto ou pintado de preto. (ABRAMS; DORST, 2015, 
p. 91-92).  

 

A convivência com os manifestantes (principalmente, o despertar de uma 

grande admiração pela líder) e sua presença em meio ao ataque contra todos os 

habitantes que estavam na praça durante o protesto fazem com que S. se enverede 

na causa contra Vévoda, fator a resultar em um dos seus mais fortes estímulos ao 

longo da narrativa. Por considerar-se útil ao movimento (sendo, inclusive, o último 

integrante vivo do grupo da cidade de B), o personagem principal crê que a 

incumbência de erradicar o poderio do fabricante de armas é o caminho correto e 

necessário para combater as destruições causadas por Vévoda nos últimos anos.  

Portanto, o ambiente conturbado, juntamente com a luta dos manifestantes, 

corrobora para a tomada de decisão de S. ao escolher filiar-se aos revoltosos; ao 

confiar ser um dos responsáveis a conter possíveis fatalidades, sente-se instigado 

pela ideia de defender aqueles que sofrem às custas desse inimigo, mesmo temendo 

a possibilidade de ter pertencido ao “outro lado” em um passado esquecido. Além 

disso, a perda dos amigos (mortos pelos Agentes) durante a fuga de B transforma-se 

em elemento potencializador a encorajá-lo a prosseguir na luta iniciada por seus 

companheiros. 

Logo, as causas impulsionadoras de S. transformam-se em seu juízo de valor, 

ou seja, seu um propósito ideológico, pois “a ação do herói romanesco sempre é 

ideologicamente destacada: ele vive e age em seu próprio universo ideológico. [...] 

tem a sua própria apreensão do mundo (Gesinnung) que se materializa pela ação da 
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palavra. (BAKHTIN, 2015, p. 127)”. Sendo assim, o percurso trilhado pelo protagonista 

embasa-se - principalmente - no que acredita ser correto e no anseio por buscar a 

própria identidade como influenciador de suas condutas. Em outras palavras, ele não 

surge como um herói, mas aos poucos se transmuta em um à medida que fortalece o 

seu engajamento com a causa dos manifestantes e o estreitamento das relações por 

onde perpassa.  

  Ao retornar novamente ao continente, por exemplo, após um longo período em 

alto mar depois dos episódios marcantes da fuga da Cidade de B., em El-H S. ainda 

demonstra uma necessidade em saber quem é; entretanto, Osfour mostra-se 

indiferente ao passado do viajante e reforça a importância deste no presente, em 

virtude da simbologia e representatividade adquiridas por sua luta contra o avanço 

das forças de Vévoda, dizendo-lhe que o agora é mais importante que o passado. 

Osfour, muitos passos à frente, sibila por entre os dentes, acena 
chamando. 
S. avança. 
- Ninguém me dá respostas – diz. – Mas todos parecem saber quem 
sou. 
- Nós sabemos – bufa Osfour. 
- Sei disso. Mas quem sou eu? 
- Deixe-me reformular. Nós sabemos quem você é. Contudo, não 
sabemos quem você era. 
 - Eu tenho que saber – diz S. 
Parece mais urgente para ele naquele momento, talvez por ter deslizado 
por outro período de tempo, ou – ainda mais estranho – acelerado 
através dele, como se levado na crista da onda. 
- Esse problema não é meu – retruca Osfour. – É seu, e não sou parte 
da solução. Por favor, não espere que eu seja. (ABRAMS; DORST, 
2015, p. 225). 
 

Como continuidade da missão iniciada, Osfour entrega-lhe uma maleta 

contendo diversos tipos de informações, dentre elas como e quais Agentes deveriam 

ser eliminados. O guia de El-H enfatiza a dimensão essencial conquistada por S. 

diante da causa defendida e da forma como esta estabeleceria alterações no futuro 

de diversas nações, considerando-o uma referência de esperança por dias melhores 

para as vítimas da destruição promovida por Vévoda. 

Todavia, a força fundamental e motivacional assumida para si pelo 

protagonista, como maneira de formar a própria identidade durante o desenvolver da 

narrativa, é posta em dúvida quando se encontra com o governador em O Território: 
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em seu leito de morte, Nĕmec (que  revela-se ser Pfeifer, um dos companheiros da 

Cidade de B) contesta as decisões tomadas pelo personagem principal durante as 

missões, argumentando serem seus feitos e pretextos influenciados pelas pessoas 

que cruzaram o seu caminho, não fazendo parte verdadeiramente de sua natureza, e 

incitando-o a demonstrar quais seriam, realmente, os valores ideológicos 

preconizados por ele. 

- Você poderia ter parado de correr – diz o governador. 
- Eu nunca tive essa escolha. 
O governador ri, um som soluçando que seu corpo congelado prende 
na garganta. 
- Você sempre teve escolha. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 359). 

 

A autoridade política ainda salienta o fato de ser tudo o que o viajante se 

prontificou a fazer uma consequência por sua busca insaciável e obsessiva por Sola, 

arriscando-se tanto por anos sem nem ao menos ter cogitado se ela teria mesmo as 

respostas ansiadas por ele.  

- Escute. Pense. Em qualquer momento você poderia ter decidido que 
encontrar Szalómé era a coisa mais importante que poderia fazer. Em 
qualquer momento poderia ter dito não e parado de navegar de um lado 
para o outro tentando salvar qualquer buraco apertado, escuro e 
atrasado do mundo que tem tentado ajudar... 
- O que você sabe sobre o navio?  
- Não falei nada sobre navio nenhum. 
- Você deu a entender. 
- O que dei a entender é... que você fez suas escolhas. Então nunca a 
encontrou. E você ainda não sabe absolutamente nada sobre quem ela 
é, e muito menos sobre quem você é. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 360-
361). 
 

O encontro com essa figura ganha proporções de um conflito interno, pois S. 

passa a repensar criticamente sua própria importância como indivíduo, seu anseio em 

ter alguma funcionalidade no mundo, e até mesmo se as missões empreendidas 

possuem relevância ou se apenas serviram como ferramenta para a tentativa de 

recordar e reconstituir uma história identitária.  

Mais uma vez ele não salvou ninguém, não impediu que calamidade 
alguma se abatesse sobre aqueles ao seu redor, tirou vida sem produzir 
um bem maior. Ele anseia estar de volta ao navio. (ABRAMS; DORST, 
2015, p. 368). 

 

Após a turbulência ao sair do Território, o romance segue acompanhando o 

período de exílio do protagonista; a reclusão na “Cidade do Inverno” define-se tal qual 
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uma pausa em sua caminhada, embora sua chegada seja repentina - assim como 

ocorreu em Bairro Velho - e sem precisões da forma que apareceu no povoado então 

gélido e cinza. 

Ele não tem ideia de como foi parar na Cidade de Inverno. Não tem 
lembrança de sua chegada. Não sabe como terminou naquele 
apartamento. Sua memória mais recente é seguir por um bulevar 
coberto por uma grossa camada de gelo, os dentes batendo em um frio 
polar açoitado pelo vento. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 376). 

 

Essa nova região desponta como um espaço de aparente tranquilidade: sem a 

presença dos Agentes de Vévoda, S. pode refletir sobre suas experiências sem o 

frenesi dos perigos vividos durante as missões. Entretanto, a mansuetude também o 

incomoda, visto este estilo de vida não lhe proporcionar o conforto que gostaria. 

Ele não quer deixar a Cidade de Inverno. Em seu tempo ali, não 
testemunhou conflito, angústia ou infelicidade. Não teve que chorar a 
dor e alguém, muito menos de vê-la. Ele nunca sentiu a presença dos 
Agentes. 
É improvável que você morra de forma violenta na Cidade de Inverno. 
Mas também não está realmente vivendo. (ABRAMS; DORST, 2016, p. 
378-379). 

 

A única atividade para manter sua mente ocupada acaba sendo a leitura de 

periódicos, que trazem as notícias de outros locais fora da Cidade, e a produção de 

histórias a partir desses textos jornalísticos, de modo a sua imaginação criativa criar 

diferentes realidades - além da própria memória de um passado mais recente.  

Há um jornal diário na Cidade de Inverno. Tem três propósitos 
importantes, embora S. valorize apenas dois. 
Primeiro, serve para encher mangas, calça, botas e roupa de cama. 
Segundo, fala dos acontecimentos no mundo no qual S. costumava 
viver. Conta as histórias de guerra, comércio, tumultos e massacres, a 
briga louca por poder em sua miríade de formas e tons. (O jornal não 
traz notícias sobre a Cidade de Inverno porque não há notícias na 
Cidade de Inverno [...] – é um lugar que ninguém se preocupa em 
controlar).  
Terceiro, os jornais são onde S. escreve. Ele encheu milhares de 
páginas, escrevendo nos estreitos espaços brancos entre as linhas de 
composição, superpondo suas palavras às impressas quando fica sem 
margem. Palimpsestos sobre palimpsestos.  (ABRAMS; DORST, 2015, 
p. 379).  

 

Os palimpsestos, ou seja,  



48 
 

[...] um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar 
outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por 
transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, 
entenderemos por palimpsestos (mais literalmente: hipertextos) todas 
as obras derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por 
imitação. Dessa literatura de segunda mão, que se escreve através da 
leitura. (GENETTE, 2010). 

 

ocorrem a partir da escrita dos jornais, resultando em um amontoado de material 

redigido desdobrados em narrativas a funcionarem como uma atividade não apenas 

para ocupar o tempo e a mente de S., mas também a dar continuidade ao exercício 

de escrita que tanto procurou praticar quando estava no navio. 

Seria difícil ler o que S. escreveu, mas um olhar meticuloso poderia 
notar, em meio à avalanche de palavras, menções ao seguinte: um 
marinheiro taciturno, crianças morrendo de mordidas de cobra, trêmulas 
e febris; a manifestação de um santo em uma poça suja de óleo; covas 
coletivas; uma roda de bicicleta girando; um homem com bigodes 
lendários; um aventureiro apaixonado com asas dos pés; um incêndio 
em uma fábrica; a morte solitária do príncipe [...] (ABRAMS; DORST, 
2015, p. 380).   

 

O isolamento na Cidade de Inverno é uma temporada de calmaria dentro do 

romance, simbolizando um período de ponderações e reflexões (após a conturbada 

trajetória até agora vivenciada) e a oportunidade para a resolução de questões 

internas e assunção de uma nova postura em relação às tarefas incumbidas a ele.  

Não obstante, após anos, há o reencontro com Sola; a jovem, mesmo sem ter 

as respostas ansiadas pelo exilado, ressalta terem sido as escolhas feitas por ele as 

responsáveis pela construção da própria história, ajudando-o a compreender que ao 

assumir a missão de deter Vévoda também ganhou um propósito a seguir, e que tal 

empreitada - principiada na Cidade B. - precisava ter um fim decisivo. 

Contudo, ao se aproximar de seu último alvo, o protagonista recua da decisão 

de matar seu rival por acreditar na inalteração de nada após tal feito; ao perceber que 

sozinho não conseguiria deter e quebrar todo um sistema, coloca-se como apenas 

mais uma peça de um ciclo a ser constantemente reiniciado, com novos começos, 

meios e fins. 

Toda aquela tinta, todo aquele pigmento, toda aquela ação desesperada 
de preservar o que foi criado – tudo isso é valioso porque a história é 
em si algo frágil e efêmero, algo facilmente apagado, desaparecido ou 
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destruído, e merece ser preservada. E se não pode ser preservada, 
então deve ser libertada e reciclada.  
[...]  
E sua maior revelação é pessoal: ele não se importa mais com Vévoda. 
Enquanto o homem viver, S. e outros resistirão ao que ele traz ao 
mundo. Quando Vévoda morrer, alguém ocupará o seu lugar. Quando 
S. morrer, alguém assumirá seu lugar. Outro S. Outra história. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 450-451). 
 

Embora reconheça sua incapacidade de acabar com o poderio e a ordem 

estabelecida pelo antagonista (e o mal por ele representado), S. aceita a tarefa de ser 

o propagador de um legado de luta - da qual outras pessoas participarão -, divisando 

que a sua essência estará sempre nas cidades por onde passou. 

Dessa forma, a terra firme assume-se como ambiente responsável pela 

formação identitária do protagonista, em que o juízo de valor é pautado nas pessoas 

com quem conviveu e nos compromissos firmados e onde cada peça e ação foram 

fundamentais para sua constituição ao decorrer do romance. Contudo, como a 

narrativa consolida-se com base em uma dicotomia, o Navio apresenta-se como a 

outra esfera para a completude de S., representando o local do constante retorno, o 

refúgio para restabelecer as energias. Embora desconfortável pelo cheiro do bolor, o 

espaço apertado e a pouca luz natural, que ainda altera a percepção sobre a 

realidade, a embarcação converte-se em um lugar de segurança onde ele pode 

expressar o que sente e viveu enquanto estava no continente. 

E então, devagar, dolorosamente, começa a gravar sua história no 
próprio navio. 
Eu nadei para longe do navio, ele descreve. Supus que havia sido 
destruído. Encontrava-me sob um píer, tossindo água do mar. Podia 
ouvir o barulho da manifestação acima. 
Uma cãibra toma sua mão, transformando-a em uma garra. Ele a 
sacode com suavidade, esfrega-a com a outra mão e sente os tendões 
começando a relaxar. 
Enquanto esfrega, recua e lê o que escreveu. 
As palavras na parede não são as palavras que ele pensou ter escrito. 
 
EU NADEI PARA LONGE DO NAVIO, 
 
diz a parede. 
 
EU ASPIRARA DESTRUÍ-LO. 
EU ME VI SOB UM ARCO, 
XINGANDO OS SENADORES. SERÁ QUE EU 
PODERIA FERIR OS DEMÔNIOS RUIDOSOS ACIMA? (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 207). 
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Para S., escrever - no casco do Navio - dentro de sua cabine nasce como uma 

fuga, uma tentativa de externar seus sentimentos e procurar se entender a si mesmo. 

Todavia, suas anotações se revelam dissonantes de suas reflexões, como se o navio 

o enganasse, colocando-o em um conflito sobre as suas composições e o que 

realmente pensa. Enquanto navega sem saber seu destino, a percepção do real é 

afetada e a sensação de estranheza causada pelo Navio interfere diretamente no seu 

intento de organizar sua mente, fazendo com que o anotar torna-se um exercício 

angustiante, colocando-o em dúvida sobre a sua sanidade e promovendo a sensação 

de estar sendo enganado por ele mesmo justamente por não conseguir identificar se 

a escrita distorce o sentido das palavras ou revela os sentimentos profundos não 

externalizados.   

Outro ponto relevante para a construção do personagem relaciona-se ao 

momento no qual assume que o Navio é parte dele também, não mais se vendo como 

um estranho passageiro, mas sim um integrante da tripulação do velho Xaveco.  

A tripulação entra na sala. O escultor, a mulher bicuda, o homem com 
orelhas de abano e bigode grosso, o garoto do navio fantasma, estão 
todos ali – até mesmo o maldito macaco, montado no ombro do garoto. 
Três dos marinheiros o arrastam até o convés e o seguram no chão. Ele 
observa mudo enquanto a mulher – cujo bico ganhou uma insinuação 
de sorriso maldoso – dá o anzol e um carretel de linha preta a 
Redemoinho, que balança a cabeça e murmura várias palavras antes 
de enfiar a agulha no canto da boca de S. 
S., se elevando acima de si mesmo, vê seus próprios olhos se 
arregalarem quando a linha é puxada. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 
297). 

   

Assim posto, ao infringir uma lei interna da embarcação, ele é pressionado a 

cumprir – toda vez que retorna da terra firme - a tradição seguida pelos tripulantes de 

costurar a própria boca. Tal ritual é descrito da seguinte maneira: 

Quando chega à sua cabine, coloca a valise nas tábuas tortas do piso. 
Tira a camisa. Curva-se em uma bacia com tesouras, navalha e sabão 
e faz a barba. Enxuga o rosto com a camisa. Levanta a tampa de uma 
caixa de charutos – lembrança de uma de suas visitas à terra – e retira 
um anzol, recostura a boca, corta as pontas dos nós com a navalha. [...] 
Veste a camisa de novo, usa uma das mangas para limpar o sangue 
que escorre dos lábios e se junta à tripulação no convés, fazendo sua 
parte para manter aquele tubo de retalhos acima da água, esperando 
sua vez de descer, abrir uma veia de tinta e se derramar naquelas 
páginas. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 306). 
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O constante regresso ao Navio e o longo período das viagens ali empreendidas 

resultam na conexão entre S. e o transporte e na proximidade com o comandante 

Redemoinho, único integrante com quem interage. Embora tente evitar, o mar também 

é significativo para sua formação identitária uma vez que sua história transita e 

perpassa por esse espaço: os planejamentos das missões e a invocação de Sola 

como sua musa nas tentativas de escrever seus pensamentos acontecem todas no 

Navio, e as reflexões tidas ao longo da narrativa não são abaladas quando está em 

alto mar. 

Essa dualidade, marcada ao longo do romance, proporcionou distintas 

influências na estruturação identitária do protagonista. Em terra firme, ele passa por 

diferentes cidades fomentadoras do aflorar de seu caráter ético e ideológico em 

defender as pessoas do avanço das forças de Vévoda; já em alto mar, a constante 

necessidade da manutenção de certo controle mental centraliza o foco do 

personagem sobre a importância de prosseguir a sua missão, além de reforçar a 

aceitação de sua própria condição enquanto um processo de formação e 

transformação relacionado aos atos cometidos no momento presente.  

Apesar de o romance estender-se na problemática identitária da figura 

masculina principal, ele também apresenta a proposta de representação dos espaços 

sob esse mesmo viés basilar em O Navio de Teseu. A título de exemplificação, temos 

o fato de os diferentes grupos procurarem conservar a própria história para que as 

origens não se percam mesmo com influência de Vévoda nas cidades descritas. 

Os trechos selecionados espelham a urgência da sustentação das tradições 

para as gerações futuras, seja com a conservação das crenças, dos meios de vida, 

ou da própria cultura em si. 

Como primeiro representante dessa concepção está a antiga civilização dos K., 

localizada em uma das cavernas da floresta nos arredores da Cidade de B. Devido às 

poucas informações sobre eles, a tribo recebeu um status mítico, pois jamais os 

pesquisadores encontraram provas concretas de sua existência. Contudo, durante a 

fuga dos manifestantes de B, estes acabam se abrigando em uma caverna onde S. 

encontra imagens alusivas a essa sociedade perdida: quanto mais adentravam nos 

túneis para encontrar uma saída, mais os revoltosos se deparavam com gravuras nas 

paredes, sequenciadas de modo a descrever diferentes períodos da vida desse povo.  
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As paredes daquela caverna! Que história elas contariam ao espectador 
que tivesse tempo de estudá-las metodicamente, avançar com cuidado 
pelo breu e montar a narrativa completa do povo da montanha. As 
manchas fracas de carvão começam a apenas cem metros da boca da 
caverna – figuras simples de homem, fera e arma, monossílabos visuais 
capturando momentos daquelas vidas antigas. Algumas curvas mais 
fundo na passagem, surgem relatos em sequência de caçadas, rituais, 
nascimentos e mortes nos quais os rostos ganham traços distintos e a 
paleta se amplia para incluir branco, azul, e vermelho ferrugem. Um 
estudo detalhado dos primeiros passos rumo à modernidade, em 
história e imagem, merecendo admiração, estudo e assombro 
intermináveis. (ABRAMS; DORST, 2015 p. 177-178). 

 

Ao alcançar uma grande galeria, S. encontra uma verdadeira obra de arte: 

imagens a retratarem os diferentes momentos da vida dos K., suas entidades divinas 

e sua grandiosidade histórica. 

E então a passagem se abre para um enorme anfiteatro em semicírculo 
com um altar de pedra elevado e todos os trezentos e sessenta graus 
da parede cobertos com um redemoinho caleidoscópico de imagens 
(que, mesmo com um breve vislumbre à luz trêmula da lanterna de um 
homem correndo, é facilmente identificável como um mito da criação, 
um choque épico entre figuras de pássaros do céu e figuras lupinas da 
terra, as figuras coletivamente retorcendo e se enrolando uma nas 
outras, mergulhando, tropeçando e explodindo em um quadro final de 
harmonia e graça diretamente acima do altar: uma figura humanoide 
com uma coroa de penas e um rabo vulpino, equilibrada em uma perna 
na ponta de agulha de um pico montanhoso, cercada por gotas 
translúcidas e céu – uma posição precária, certamente, mas o rosto da 
figura só exprime serenidade, nenhum medo, nenhuma apreensão). 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 178-179). 

  

Concidentemente, as ilustrações funcionam como guia para o protagonista, 

uma vez que ao seguir os desenhos descobre novos caminhos pela caverna. Não 

obstante, tais pictografias parecem evoluir conforme o avançar dos túneis, como se 

estivessem formando uma linha temporal entre as figuras. 

As pinturas seguem por todas as cavernas, e a S. parece que, vista em 
conjunto, contam a história completa dos K -, como se fossem cronistas 
obsessivos de suas experiências. Depois do anfiteatro, as ilustrações 
nas paredes continuam, densas, vibrantes e em estilos diferentes, obras 
de muitas mãos, mostrando cena após cena da vida doméstica, o 
governo, escaramuça com outras tribos, cujos membros são 
representados com rostos sem traços. Em todas as sequências os K – 
são vigiados por figuras de pássaro/lobo – acima da ação, das margens, 
algumas vezes de dentro dos próprios grupos de pessoas. Quanto mais 
S. se aprofunda na montanha, mais recente parecem ser as ilustrações, 
as cores mais nítidas, traços com mais nuances, mais realistas na 
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representação de figuras e objetos. (ABRAMS; DORST, 2015 p. 181-
182). 

 

Caminhando pelos corredores, S. se impressiona com a riqueza da tribo e 

lamenta o fato dela não poder ser estudada e, consequentemente, ser então 

esquecida. A conexão sentida ao ver os desenhos exprimiria a perda de seu próprio 

passado e memória, levando-o a temer que a história dos K. seja completamente 

apagada, visto os pesquisadores possivelmente não terem a chance de estudar a 

cultura expostas naquelas paredes.  

A segunda situação relevante mostrada em O Navio de Teseu ocorre em El-H. 

No esconderijo de Osfour, S. encontra diversas obras de arte sendo guardadas 

cuidadosamente por membros da comunidade; com o ataque perpetrado contra a 

cidade, eles reconhecem a grande importância em conservar objetos de grande valor 

simbólico.  

[...] Mas essas pessoas não estão tirando apenas livros: há rolos, 
pinturas, fragmentos de tábuas de pedra, esculturas, cerâmicas e 
tapeçarias, tudo sendo levado para a segurança do andar inferior. 
[...]  
- Para começar, por que tudo isso está aqui? Isto é uma biblioteca? Um 
museu? 
- Um lugar seguro para coisas bonitas. Apenas isso. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 240). 
 

[...] Eles sobem a escada até o balcão, onde mais uma dezena de 
pessoas corta telas de seus chassis e as coloca em caixas de metal que 
parecem resistentes. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 241) 

  

O cuidado com o modo de preservação das telas e dos pergaminhos demonstra 

o quanto guardar essas relíquias é fundamental para salvaguardar a história de uma 

sociedade e resgatar uma identidade étnica para continuar seu legado para as 

gerações futuras, a memória de um povo. As imagens e documentos escritos tornar-

se-ia a legitimação da existência cultural de uma determinada civilização, a 

conservação de sua memória.   

Por fim, a última passagem remete ao Território; destoando dos K. e das obras 

de arte em El-H, os registros dessa civilização estão à céu aberto, em meio a floresta 

tropical na forma de totens de figuras de animais como símbolos sagrados.  
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Dentro de cada uma dessas clareiras ovais há uma gravura rupestre em 
alto relevo. S. pode ver quinze ou vinte delas apenas virando um pouco 
o pescoço. Há uma ave de rapina com as asas estendidas. Um olho 
aberto. Um sol radiante. Três peixes esguios dispostos como os lados 
de um triângulo. Um olho fechado. Uma mão aberta. Um raio. Uma 
figura que faz S. pensar nas pás de um moinho de vento. Um espiral de 
chifre de carneiro, uma aranha, uma cobra, um lobo, um pássaro. Cada 
figura tem oito ou nove metros de altura, grande o bastante para ser 
possível ver detalhes mesmo daquela distância, e os fundos foram 
cobertos com um revestimento azul-escuro para acentuar a 
profundidade. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 342-343). 

 

S. presencia a força dessa tradição durante a travessia do rio com os guias, 

que mesmo jovens demonstram grande respeito pelas crenças locais.  

Alguns glifos estão dilacerados com rachaduras ou furos, tendo perdido 
partes para a gravidade. Que as figuras têm observado aquele vale por 
um longo, longo tempo é óbvio, e S. não fica surpreso quando seus 
guias recolhem os remos e se curvam para a frente em uma espécie de 
salaam. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 343). 

 

- Aquelas figuras – sussurra S. – O que são?  
A voz de Anca o surpreende. Ele na verdade não esperava uma 
resposta. 
- Nossas histórias – diz ela, mantendo o olhar no rio à frente. – Quem 
somos e como estamos aqui. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 344). 
 

Embora essas peças estejam à mostra, denotando uma tradição de forma 

visível e acessível a todos, os habitantes de O Território acabam sendo segregados 

pelo avanço da extração das riquezas naturais feita pelos Agentes. Separando os 

habitantes entre o retorno, especialmente financeiro, atribuído pelos invasores, em 

deixar essas relíquias vivas.  

S. compreende a estratégia do governador: se você vai rasgar as 
montanhas, apagar a história de um povo a cada explosão, então deve 
começar pelas mais distantes. Os Velhos Aldeões ficarão furiosos não 
importa o que você faça, mas os Novos Aldeões vão tolerar a destruição 
como uma troca razoável pela perspectiva de modernidade e riqueza. 
Quando você chega às montanhas no limite do assentamento, os Novos 
Aldeões terão esquecido que as inscrições existiram, ou pelo menos 
que elas antes eram consideradas valiosas, e os Velhos Aldeões terão 
morrido. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 348). 

 

Tal divisão representa como uma história pode ser consolidada ou modificada. 

Por um lado, os mais jovens deixam de se preocupar com a conservação da própria 
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terra e da cultura ao trocá-la pela perspectiva de modernidade e riqueza; já os mais 

velhos, apesar do anseio por cultivar a tradição, sucumbem à força dominante de 

Vévoda e os Agentes. Assim, a história passa a ser reescrita com base em uma 

mudança dos valores, pois aqueles defensores de suas raízes e tradições perdem sua 

força diante do poder que corrompe os mais novos, esquecidos de todo um passado. 

A importância em preservar as riquezas que representam a história de uma civilização, 

mostrando que o patrimônio cultural é insubstituível, do legado deixado através das 

gerações. 

As questões sobre individualidades estão presentes ao longo do romance, e 

atuam como pontos de destaque. A construção do personagem central apoia-se na 

busca pela sua identidade, no papel que exerce como individuo, e na sua relevância 

dentro das diferentes tarefas e direcionamentos no caminho escolhido para trilhar 

(pois se trata de uma viagem por sua memória). O percurso exposto na narrativa 

descreve uma trajetória reveladora das muitas faces de S., em que o caráter se 

constrói pelas adversidades presentes ao longo do tempo e da história.  

De certo modo, a leitura do conjunto da obra significa uma procura pelas 

origens e, nesse sentido, remete ao trilhar feito por S. Como resultado, temos o 

encontro com o processo e os percalços dos leitores voltados a desvendar tanto a 

narrativa como os seus personagens. 
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2. SEGUNDO NÍVEL DE LEITURA – FILOMENA XABREGAS CALDEIRA 

 

O ofício da tradução, especialmente de obras literárias, apresenta-se como 

uma forma de oferecer a possibilidade de expansão dos limites de leitura, no qual o 

contato com diferentes produções contribui para a difusão de textos que carregam 

uma representatividade singular, entre poesia, narrativas históricas e mitológicas, ou 

aquelas subvertem os conceitos da normalidade, e presenteiam o leitor com o 

enriquecimento e o amadurecimento de saberes culturais, cognitivos e, imaginativos. 

F.X. Caleira é a responsável, dentro do universo criado para a obra S., por 

traduzir as diversas narrativas de V.M. Straka durante anos. No último romance escrito 

pelo autor – O Navio de Teseu -, a presença dessa profissional evidencia-se pelas 

referências fornecidas por meio das notas de rodapé e a introdução de abertura, 

intitulada “Nota de Tradução e Prefácio”.  

Entretanto, no primeiro momento de leitura, o leitor desconhece a identidade 

daquela que colaborou em diversas outras publicações de Straka. Somente quando é 

alcançado o terceiro nível de leitura, dentro dos comentários de Eric e Jennifer que se 

descobre seu nome, nacionalidade, e toda história de vida. 

Jen: Eric!! – eu localizei as listas de passageiros de todos os navios que 
chegaram a NY vindos do Brasil entre 1923/1929. Não há nenhum 
Francisco Felipe Xabregas Caldeira... 
Mas: houve uma Filomena Xabregas Caldeira que apareceu com 
frequência na tripulação do Imperia – como tradutora. p. 29 
Jen: Encontrei o nome de FXC em uma lista de passageiros – ela pegou 
um navio de NY para São Paulo em novembro de 1959. Pelo que sei, 
nunca voltou. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 53). 
 

Filomena Xabregas Caldeira é revelada como a persona por trás de toda 

editoração de O Navio de Teseu. Sua dedicação para com o escritor mostra-se por 

meio do depoimento feito sobre o processo desenvolvido entre a tradução do texto até 

a publicação do romance. Ela assume, então, a função de fornecer aos leitores 

instruções sobre os livros de V.M. Straka, assim como as intrigas e polêmicas 

envolvendo a vida do autor. E ainda pelas suas notas de tradução, tem-se acesso aos 

debates ligados a questões interpretativas, escolhas de elementos textuais e lexicais, 

além de posicionamentos mais críticos dos direcionamentos da narrativa. 
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Devido à troca de cartas com Straka, onde discutem as melhores opções 

acerca da tradução e a organização dos escritos, F.X.C. encontra-se em um posto 

privilegiado no qual seu contato com essa literatura lhe permite evidenciar um 

posicionamento crítico dos diferentes momentos narrados. O trabalho minucioso 

colabora para o efeito estético, revelado por essa composição justaposta mesclando 

diferentes instâncias integrantes do ato de leitura. Em outras palavras, Caldeira 

permeia vários caminhos que influenciam a maneira pela qual o leitor recebe o texto. 

Para tanto, o presente capítulo tem por foco o desdobramento do segundo nível 

de leitura, constituídos pelos conteúdos redigidos pela tradutora e presentes em O 

Navio de Teseu, nas Notas de Rodapé e na apresentação “Notas de Tradução e 

Prefácio” e destacar as distintas manifestações de escrita possibilitadoras do 

entendimento de sua importância para a obra. Assim sendo, para distinguir as 

diferentes produções existentes no livro, as notas de tradução estão ressaltadas em 

negrito. 

Em suas falas, F.X.C. expressa seus pontos de vista diante da composição de 

Straka, oferecendo ao leitor dados necessários para a construção de uma noção mais 

profunda sobre a narrativa. Primeiramente, traça-se um perfil da tradutora a partir de 

“Nota de Tradução e Prefácio”, introdução que atua como suporte inicial para a 

apresentação dessa mulher e a de V.M.Straka, demonstrando todo o percurso durante 

o trabalho com a narrativa e as transições de posturas.   

Em seguida, aborda-se o panorama de atuações de Caldeira aquém do seu 

ofício já mencionado; sua proximidade com o texto é desdobrada em sua função 

também como leitora (e, posteriormente, como autora) e bifurca-se por dois caminhos. 

O primeiro é a influência exercida durante a construção de O Navio de Teseu, 

caracterizada pela descrição de sua metodologia e das suas resoluções para a 

implicação estética da narrativa - inclusive de termos lexicais e efeitos de sentido a 

serem usados. Já o segundo corresponde à formação e o aprimoramento do nível de 

leitura do receptor, denotada com a inserção notas a incentivarem interpretações 

acerca do romance e a estabelecerem um diálogo com o leitor sobre diversas 

passagens da narrativa.  

Filomena Xabregas Caldeira expressa todo um cuidado em encaminhar o leitor 

para um direcionamento de excelência do ato de leitura da obra de V.M. Straka, 
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dividindo sua própria experiência objetivando que esse novo receptor seja igualmente 

privilegiado. 
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2.1 NOTA DE TRADUÇÃO E PREFÁCIO: A PRESENÇA DO LEITOR-MODELO. 

 

 “Nota de Tradução e Prefácio” compõe a abertura de O Navio de Teseu 

contendo informações sobre V.M. Straka e o percurso de produção textual para o 

lançamento dessa obra. F.X. Caldeira escreve essa introdução no intuito de relatar 

sua experiência de anos de profissão traduzindo esse escritor e de justificar certas 

decisões tomadas a fim de organizar o material deixado por ele para a publicação de 

seu último livro.  

Logo ao início, a figura feminina apresenta aos leitores - tanto os já 

familiarizados como os novatos - quem era o autor, sua importância dentro da história 

mundial da área profissional exercida e seu estilo único de composição. 

Quem foi V.M. Straka? O mundo conhece seu nome e sua 
reputação como o prolífico autor de obras de ficção provocativas, 
romances que derrubaram governos, envergonharam industriais 
impiedosos e anteciparam a horrenda onda de totalitarismo que 
tem sido uma praga nas últimas décadas. Conhece-o como o mais 
ágil dos escritores, cujo domínio de variados idiomas e 
abordagens literárias era exibido livro a livro, até mesmo entre um 
capítulo e outro.  (ADAMS; DORST, 2015, p. v). 
 

O perfil de V.M. Straka – introduzido por todo um modo próprio e característico 

de arte – é definido como sendo incitador, conduzindo seu receptor ao pensamento 

crítico frente a toda a sua bibliografia. Embora Caldeira lide com as obras, ela ressalta 

o enigma criado acerca da própria identidade do literato fictício, inclusive suas 

características físicas e nome real (acreditando ser a denominação adotada um 

pseudônimo), que acredita nunca terem sido revelados.    

O furor sobre a identidade de Straka é particularmente intenso em 
função dos boatos sobre suas atividades e ligações – boatos 
repletos de histórias de sabotagem, espionagem, conspiração, 
subversão, apropriação indébita e assassinato. Se há uma 
categoria de improbidade à qual o nome Straka não foi associado 
na imprensa popular (e em alguns artigos irritantes se fazendo 
passar por “análise literária”), eu desconheço. Talvez isso seja de 
esperar, já que a própria obra de Straka com frequência incluía 
segredos, conspirações e acontecimentos obscuros. A reclusão 
pessoal do autor foi talvez o maior e mais provocante destes 
acontecimentos. (ADAMS; DORST, 2015, p. vi-vii). 
 

Segundo aponta Filomena, principalmente nas notas de tradução presentes ao 

longo de O Navio de Teseu, as acusações que sondam a vida de Straka encontram-
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se refletidas em muitos de seus enredos. Ideias essas que influenciaram diferentes 

momentos históricos durante o período ativo de produção de suas narrativas. 

Devido à forte influência política e conspiratória e ao mistério entorno da 

identidade do autor, a tradutora cria uma lista de possíveis indivíduos que – segundo 

o que acredita - poderiam assumir-se com o verdadeiro Straka, seja pela 

personalidade ou mentalidade capaz de gerar produções memoráveis e repletas de 

mensagens suscitadoras de polêmicas e pelo teor analítico dos textos. 

[...] alguém com credencias de maior destaque como: 
 

• O autor de livros infantis sueco Torsten Ekstrom; ou 

• O filósofo, romancista e bon – vivant escocês Guthrie MacInnes; 
ou 

• O romancista e memorialista espanhol, antes reverenciado e hoje 
fora de moda Tiago García Ferrara; ou 

•  O romancista pulp e roteirista americano Victor Martin 
Summersby, que tem as iniciais adequadas; ou 

• O aventureiro canadense C.F.J. Wallingford; ou 

• O anarquista e polemista alemão Reinhold Feuerbach, ou 

• O destacado poeta e dramaturgo tcheco Kajetán Hruby; ou até 
mesmo 

• A arqueóloga, sufragista e romancista francesa Amarante Durand. 
(ADAMS; DORST, 2015, p. viii-ix). 

 

Os nomes especulados também estão em algumas outras notas de tradução, 

nas quais expõe pequenas sínteses sobre cada dessas pessoas, montando um jogo 

de adivinhações no qual tanto ela como Eric e Jen (personagens caracterizados como 

os leitores ficcionais dentro do universo de S.) tentam encaixar peças para tentar 

descobrir quem eram (ou era) os responsáveis pelas composições que traduz. 

Concomitantemente, Caldeira confessa não se interessar por esses debates e 

controvérsias de caráter identitário, ressaltando ser sua maior preocupação a 

manutenção do conteúdo intelectual e do impacto singular na literatura mundial que 

os textos proporcionavam aos leitores. 

Eu me interesso pela qualidade artística de suas obras e a paixão 
de suas convicções. Não tenho qualquer anseio de identificá-lo, 
porque o conheci. Vi o mundo pelos olhos de seus personagens; 
ouvi sua voz nas cartas e em nossas discussões nas margens de 
seus originais; senti sua gratidão por meus esforços de levar sus 
histórias a um público mais amplo. Seus mistérios, seus segredos, 
seus equívocos? Esses não são, nunca foram nem nunca serão 
minha preocupação. (ADAMS; DORST, 2015, p. x). 
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Portanto, seu foco volta-se ao exercício de descrever o método de escrita e o 

desenvolvimento do material original do romance (os nove capítulos organizados e 

traduzidos e o compilado de páginas de Straka referentes ao décimo capítulo) até o 

lançamento de O Navio de Teseu. Expõe, ainda, o seu envolvimento com o serviço 

que realiza e a importância de suas notas para que o leitor conscientize-se da 

repercussão causada pelos textos de Straka e a representatividade de seu último 

romance – tal qual o fechamento do ciclo de um grande autor que escreveu de maneira 

icônica e marcante. 

Dezenove romances são atribuídos a Straka, sendo o primeiro a 
aventura satírica Milagre em Braxenholm, grande sucesso da 
Europa em 1911, e o último, o livro que está em mãos. Aqui também 
encontrarão extensas notas com que contribuí, em benefício dos 
dedicados leitores de Straka e dos acadêmicos responsáveis que 
estudam a sua obra. (ADAMS; DORST, 2015, p. vii).   
 

As extensas notas encontradas ao longo do romance – justificadas como feitos 

em prol dos leitores e estudiosos de Straka – indicam o domínio de Caldeira sobre a 

escrita deste. Essa abrangência e poder transformam-se em uma propriedade 

diferenciada para que ela possa defender e/ou adicionar dados sobre a técnica de 

constituição das obras, alçando-a como colaboradora pertinente para o 

aprimoramento de leitura a ser desenvolvida dentre diferentes receptores. Ponto esse 

que possibilita traçar seu perfil como sendo a de uma Leitora-Modelo dos romances 

de Straka por manter, em sua tradução, os moldes textuais semelhantes aos 

idealizados pelo escritor, sem interferências externas passíveis de influenciar o efeito 

de sentido buscado originalmente.  

O termo “Leitor-Modelo” é utilizado por Umberto Eco para categorizar que a 

compreensão do texto pelo leitor restringe-se ou aproxima-se à intencionada pelo 

autor; em outras palavras: “O leitor-modelo constitui um conjunto de condições de 

êxito, textualmente estabelecidas, que devem ser satisfeitas para que um texto seja 

plenamente atualizado no seu conteúdo potencial. (ECO, 2011, p. 45)”. Logo, o foco 

de interpretação está circunscrito aos limites do texto, e as ideias e opiniões dos 

leitores em nível extratextual devem ser descartadas e/ou desconsideradas. 

As condições de êxito, nesse caso, podem ser embasadas pelos anos de ofício 

partilhado entre Caldeira e Straka, seus diálogos e a troca de correspondências. A 

preocupação por ela afirmada de fazer a tradução aproximar-se o máximo do original 
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e das ideias do escritor, expondo seu cuidado em executar sua função legitimamente, 

assim como de obter cada vez mais entendimento das obras nas quais baseia seu 

fazer profissional. 

Vi o mundo pelos olhos de seus personagens; ouvi sua voz nas 
cartas e em nossas discussões nas margens de seus originais; 
senti sua gratidão por meus esforços de levar sus histórias a um 
público mais amplo. Seus mistérios, seus segredos, seus 
equívocos? Esses não são, nunca foram nem nunca serão minha 
preocupação. (ADAMS; DORST, 2015, p. x). 
 

Sua posição de leitora privilegiada transparece na possibilidade de estabelecer 

uma comunicação direta com o romancista, inclusive, contestando os textos por meio 

de comentários nas margens dos originais. Ademais, ao relatar o procedimento de 

construção de O Navio de Teseu, Caldeira expressa também a confiança depositada 

sob sua pessoa e seu empenho ao assumir tal compromisso.  

Há três anos, no final de maio de 1946, recebi um telegrama de 
Straka me convocando de Nova York ao Hotel Sebastián, em 
Havana. Lá, dizia, ele iria me entregar o original do décimo e último 
capítulo de seu novo romance, O Navio de Teseu.  
Nota de rodapé de F.X.C: Eu passara a maior parte de um ano 
trabalhando em minha tradução dos primeiros nove capítulos do 
original em Tcheco, mas senti que não podia avançar mais neles 
sem saber como o romance terminaria.  (ADAMS; DORST, 2015, p. 
xi). 
 

Durante a tradução, Filomena relata a necessidade de obter o último capítulo 

para a progressão de seu afazer e como meio do conjunto de O Navio de Teseu 

sustentar seu sentido do começo até o fim. Esse posicionamento também sugere que, 

como Leitora-Modelo, ela precisaria do material completo para que não houvesse a 

perda de coesão e coerência do texto por vir àqueles já feitos, mantendo o nível 

interpretativo padrão esquematizado e elaborado por V.M. Straka. 

Além disso, um encontro entre ambos fecharia todo um ciclo ao resultar na 

união do desenvolvimento da escrita com o da atualização do texto, onde a tradução 

meticulosa empreendida poderia colaborar para o efeito estético do romance, 

principalmente em decorrência das opções lexicais elaboradas e eleitas como as mais 

condizentes ao contexto. 

Pois a significação é referencial, ou seja, ela tem caráter discursivo [...]  
Esse sentido tem em princípio um caráter estético, porque significa a si 
mesmo; pois por ele advém algo ao mundo que antes nele não existia. 
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Em consequência, só pode manifestar-se enquanto efeito; este não 
precisa recorrer nenhuma referência para se justificar, seu 
reconhecimento se dá através da experiência do leitor. (ISER, 1996, p. 
54-55).   
  

O mecanismo de representação dos leitores desperta o potencial interpretativo 

e a constituição do sentido a sustentar a legitimidade do romance enquanto obra 

literária. Para que a tradução correspondesse com o máximo de fidelidade ao material 

original, sua estruturação deveria seguir de acordo com o caráter estético e discursivo 

desta, objetivando que a sua significação fosse contemplada na leitura de outras 

pessoas - visto o trabalho de F.X. Caldeira em assemelhar a produção primeira com 

a sua em outro idioma reflete na interpretação narrativa tida posteriormente por Eric e 

Jen.  

Desse modo, a atualização da leitura se faz presente como processo 
comunicativo que deve ser descrito. É certo que no processo de leitura 
o potencial de sentido nunca pode ser plenamente elucidado. Mas é 
justamente por isso que a análise do sentido enquanto evento se torna 
ainda mais necessária; pois só desse modo se evidenciam os 
pressupostos que condicionam a constituição do sentido. (ISER, 1996, 
p. 54). 
 

Portanto, a falta de domínio ou de ligação com o texto base poderia resultar em 

significações variadas e divergentes para as gerações futuras de leitores de Straka, 

pela atualização do texto manifestar-se de acordo com as experiências de leitura, ou 

seja, a mínima quebra do padrão textual pode acarretar perda de efeito de sentido e 

interpretativo. Desse modo, a apreensão em recolher as folhas deixadas no quarto do 

hotel onde o escritor estava supostamente hospedado também é relevante para a 

continuidade linear dos capítulos (e da história) de O Navio de Teseu, evitando a 

quebra da estrutura estética e da coesão elaborada para a narrativa.  

Nada, a não ser a fumaça do escapamento do caminhão e algumas 
folhas de papel de carta voando. 
Deveria ter seguido o caminhão? Talvez. Mas, em meio ao choque 
e à dor, agi por instinto. Desci correndo para o beco e juntei os 
papéis. Como eu tanto esperava quanto temera, eram parte do 
original de Straka para o décimo capítulo de O Navio de Teseu. 
Essas, juntamente com as páginas adicionais que uma faxineira 
encontrou enfiadas sob o colchão no quarto de Straka são a base 
para a versão do Capítulo 10 que logo lerão. (ADAMS; DORST, 
2015, p. xii - xiii).  
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Ao compartilhar a experiência retratada acima, Caldeira parece justificar sua 

participação na composição da décima parte do romance:  

“Dei o melhor de mim para reconstruir o capítulo e preencher as 
lacunas de forma consistente com as intenções de Straka.” 
(ADAMS; DORST, 2015, p. xiii). 

 

  Portanto, para que pudesse transcrever o desfecho, a tradutora coloca-se 

novamente no papel de Leitora-Modelo, pois “[...] as vezes a cooperação do leitor a 

nível de estruturas pode ter êxito, justamente porque já foi aventada uma hipótese a 

nível de estruturas de mundo – e assim por diante” (ECO, 2011, p. 53). Tal auxílio 

ocorre, em outros termos, pelo receptor já possuir uma ligação prévia tanto com objeto 

artístico como com as circunstâncias de produção para que sua fruição seja 

satisfatória. No caso em questão, esses elementos seriam a proximidade com os 

demais escritos de Straka e os episódios anteriores de O Navio de Teseu.  

Nesse momento, ao preencher lacunas - a partir dos documentos encontrados 

– para concluir o livro, a tradutora passa a ocupar o posto de Autora-Modelo: ao deter 

grande destreza e competência enciclopédica do material de V.M, ela teria capacidade 

de entregar para o público um fechamento de narrativa semelhante ao desejado ou 

elaborado pelo escritor. 

A configuração do Autor-Modelo depende de traços textuais, mas põe 
em jogo o universo do que está atrás do texto, atrás do destinatário e 
provavelmente diante do texto e do processo de cooperação (no sentido 
de que depende da pergunta: “que quero fazer com este texto?).” (ECO, 
2011, p. 49). 
 

Para essa transferência funcional (de Leitora-Modelo para Autora-Modelo), 

Filomena centra seu trabalho em tentar reproduzir o que possivelmente havia sido 

idealizado inicialmente pelo romancista, sem procurar ceder a influências externas, 

como as concepções tidas por seus leitores e estudiosos. Ou seja, ela nega qualquer 

outra conclusão – por mais satisfatória que seja para ela mesma ou para os demais 

receptores da obra – divergente daquela já encaminhada pelo material já escrito. 

Logo, o que Eco coloca como “põe em jogo o universo do que está atrás do texto e o 

que está atrás do destinatário” é justamente a falta de conexão ou a influência que 

poderiam modificar o jeito pelo qual a tradutora finaliza o texto.    
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Embora haja toda essa intencionalidade e a manutenção do nível de estrutura 

estética, o desfecho de O Navio de Teseu não corresponde inteiramente ao original 

planejado pelo autor, acarretando uma perda da escrita inicial de Straka e permitindo 

a abertura e a criação de um jogo no qual se debate as posições de “escritor” e de 

“obra”.  

É preciso notar que, infelizmente, a última página – aquela 
contendo o verdadeiro final da obra-prima de Straka – não estava 
entre as páginas recuperadas”. (ADAMS; DORST, 2015, p. xiii). 
 

A dedicação demonstrada enquanto tradutora, leitora e autora colabora, em 

contrapartida, para a formação de um segundo nível de leitura que, mesmo sendo 

centrada no envolto da composição e em O Navio de Teseu, a introdução (“Nota de 

Tradução e Prefácio"), assim como as notas de rodapé adicionadas ao longo do 

romance colaboram para construir um registro acerca das obras e a história de V.M. 

Straka.  

O intento de Caldeira parece ser o de entregar um texto a ser desfrutado pelos 

leitores como ela o pôde, estabelecendo um acervo para que os futuros estudiosos e 

apreciadores possam se aprofundar na composição sem perder a essência e os ideais 

característicos do autor expressos nos romances. 

Ele me via como alguém que se importava muito com sua obra, que 
ajudou suas palavras a atingir milhões de leitores, e que protegia 
com zelo o anonimato de que dependia sua integridade artística – 
e, de fato, sua sobrevivência. Ele compreendia que minha 
fidelidade a ele era, e é, inabalável do início ao fim. Foi nas regiões 
mais ternas de seu coração e de minha mente que minha ligação 
com V.M. Straka começou, e é onde deve terminar. (ADAMS; 
DORST, 2015, p. xiv). 
 

A confiança que V.M. Straka depositou em F.X. Caldeira para terminar sua 

última obra seria uma espécie de confirmação da capacidade desta em entender e 

reproduzir seu estilo literário após anos de trabalho em conjunto. Deixando o seu 

legado nas mãos de alguém em quem confiava para encerrar o ciclo. A atualização 

torna-se responsável por acercar leitor e obra, pois seu anseio em manter os valores 

estéticos presentes nos originais sedimenta o movimento comunicativo entre texto e 

receptor, sem o apagamento do verdadeiro autor. Assim, conservar a estruturação 

tida por esta é a forma encontrada de autenticar sua produção e de legitimar a 
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importância do papel da tradutora, principalmente por ela também assumir os 

posicionamentos de leitora e autora.  

Filomena igualmente possui as funções de a) propagar a memória existente ao 

redor de V.M. Straka, transmitindo todo o seu saber a fim de que as gerações 

posteriores possam aproveitar os romances (especialmente de O Navio de Teseu) de 

modo semelhante ao que ela fez; b) ser um nível transitório de fruição de leitura – 

divergente tanto do primeiro como do terceiro (que conta com a inclusão de Eric e 

Jen).  Em outras palavras, as notas de tradução tornam-se referências, assumindo a 

funcionalidade para a compreensão da forma de leitura, que se transforma no alicerce 

para a construção do efeito de sentido para o ponto seguinte.  
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2.2. - O TRADUTOR, O LEITOR E O AUTOR.  

 

Dentro desse segundo nível de leitura, correspondente à função da tradutora, 

Caldeira exerce um papel evolutivo, desprendendo-se aos poucos da manifestação 

onipresente de Straka para revelar a sua própria voz para os leitores. Tomada ciência 

de se estar perante uma tradução, espera-se ser esta um reflexo análogo ou 

extremamente exato do autor primeiro, seguindo fielmente os conceitos usados no 

original para que a imersão e o entendimento de seu conteúdo mantenham o grau de 

significativo equivalente ao texto base.    

De fato, ao lermos uma tradução, temos a ilusão de que estamos lendo 
o próprio original, ou, pelo menos, de que este texto contém as idéias, 
a mensagem, o conteúdo do original, as intenções e o pensamento do 
autor do original. [...] Esta ilusão de que, ao lermos um texto da 
tradução, estamos lendo as palavras do autor do original e não de seu 
tradutor, é a própria negação de todo o processo gerador da tradução 
e, conseqüentemente, a negação da própria presença do tradutor no 
processo e no texto. [...] Mas apesar de só termos acesso às palavras 
do tradutor, exigimos o apagamento da voz do tradutor para que 
transpareça a voz do autor. (MITTMANN, 1999, p. 222). 
  

A criação dessa ilusão estreita o contato entre o leitor e o autor, conexão essa 

ocorrida quando se há – durante a comunicação – a assimilação da mensagem 

vinculada por determinado meio (no caso, a escrita literária) e sob uma forma passível 

de decodificação (seja na língua materna ou em uma na qual haja certa fluência) e 

constituirá a tríade autor – texto – leitor.  

O que há não é transmissão de mensagem, ou reprodução da 
mensagem em outro código, mas produção de discurso, quer dizer, 
produção de um efeito de sentidos entre os interlocutores. Não há uma 
via de mão única do autor para o leitor, com o tradutor servindo de 
instrumento neutro intermediário, capaz de apagar os obstáculos de 
comunicação, eliminando as diferenças entre os códigos, mas há 
produção de sentidos pelo autor, pelo tradutor, pelos leitores, ou ainda 
entre todos os participantes do processo. (MITTMANN, 1999, p. 223). 
 

Essa criação e organização de códigos, a resultar na produção de sentido e na 

compreensão dos subsídios ali apresentados, aparecem a partir do estabelecimento 

de um diálogo.  Ou seja, o tradutor atua como um mediador entre o autor (e 

consequentemente o conteúdo presente em sua composição) e o leitor da versão em 

outro idioma. 
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Entretanto, falhas de significação no código acarretariam um rompimento de 

comunicação entre as partes envolvidas; por exemplo, as representações elaboradas 

pelo escritor podem se perder em decorrência da falta de equivalência lexical em outra 

língua, afetando os níveis interpretativos. Assim, segundo os conceitos de Wolfgang 

Iser, torna-se essencial a conservação do efeito estético para que o de sentido 

também se preserve e o receptor, por sua vez, consiga apreciar a tradução como se 

estive lendo o original. 

Continuamos exigindo o apagamento da voz do tradutor. E o alicerce 
desta exigência é a ilusão da unidade e da homogeneidade do texto – 
o autor é uno, seu discurso é coerente – e a ilusão de que ler um texto 
é resgatar a mensagem de seu autor, daí muitos dizerem que só lêem 
os originais, acreditando-se fiéis em sua leitura, sem se darem conta de 
que a leitura é produção de sentidos e que essa produção se deve a 
relações de sentidos com outras leituras, outros discursos. 
(MITTMANN, 1999, p. 226). 
 

Ainda que o leitor tenha acesso ao texto primeiro, a leitura da versão deste em 

outra língua constitui-se como parte da formação de uma nova rede de sentidos, 

formulada a partir de fatores como o relato de experiências passadas a outros 

indivíduos através de debates em salas de aula (ou fora delas), artigos acadêmicos e 

notas de tradução.   

Exemplificando esse pensamento, destaca-se a experiência de F.X. Caldeira, 

pois o seu posicionamento inicial como Leitora-Modelo e o seu cuidado posterior ao 

fazer a transcrição do romance de V.M. Straka para outro idioma permite aos futuros 

receptores fruírem de um texto cujo valor estético o assemelha-se muito ao original.  

Entretanto, as Notas de Tradução surgem também como um complemento da 

formação de um discurso de interpretação textual feito pelo conhecimento das obras 

do escritor, além de um resgate da experiência em trabalhar diretamente com Straka. 

Resultando na divisão de vozes dentro do texto de O Navio de Teseu.  

O distanciamento entre as duas vozes (a do autor e a do tradutor) se dá 
em alguns pontos específicos, como nas N.T., quando deixa de haver o 
procedimento da imitação da voz do outro, e o tradutor assume uma voz 
própria, inclusive com o uso do que Hattnher chama de “crachá de 
identificação”, que é a marca N.T. (MITTMANN, 1999, p. 229-230).  
 

Na introdução em O Navio de Teseu, o leitor pode identificar a existência da 

tradutora em “Nota de Tradução e Prefácio”, em que o relato feito por Caldeira 



69 
 

apresenta essa voz do tradutor da obra, que se intensifica e se fortalece pelas notas 

de rodapé feitas em diversos momentos do romance, marcando a presença de alguém 

além do autor. Dessa forma, a presença de F.X.C. quebra a ilusão de apagamento do 

tradutor, denotando sua forte influência para a estruturação dos níveis interpretativos 

do livro como um todo.  

Entre essas marcas, as notas de rodapé representam um locus especial 
de expressão da voz do tradutor. A nota é enunciação, é o 
estabelecimento de um diálogo que envolve não só o tradutor com o 
leitor, mas também o tradutor com o autor, é afirmação, ainda que 
momentânea e pontual, da(s) identidade(s) do tradutor. Como afirma 
Duke, as notas simbolizariam um auto-reconhecimento do tradutor 
enquanto "produtor textual consciente". (HATTNHER, 1994, p. 34). 
 

A postura dessa figura feminina em relação ao O Navio de Teseu lhe garantiria, 

ainda, o status de um produtor textual consciente, já que há a premissa (e o esforço) 

em se buscar as melhores correspondências lexicais e em completar adequadamente 

as lacunas deixadas pela ausência de algumas páginas do capítulo dez, com o intuito 

de que as ideias do autor presentes nos originais não se percam. 

As notas de Caldeira afirmam sua identidade tanto de leitora como de autora, 

vislumbrando seu trabalho tal qual uma etapa de atuação direta e crucial para a 

existência do romance. Devido a essa multifuncionalidade, o termo “transmorfo” 

utilizado por Hattnher adequa-se ao seu perfil. 

O tradutor não é só transmorfo por sua capacidade de se transformar 
em vários autores diferentes, mas também por se transformar em vários 
Eus (e Outros) ao longo de um mesmo texto, de acordo com as 
necessidades e desafios que cada texto apresenta ao profissional de 
tradução. Se pensarmos na multiplicidade de ligações que um mesmo 
texto estabelece com vários outros, podemos perceber claramente de 
que maneira se manifesta a pluralidade de identidades do tradutor. 
(HATTNHER, 1994 p. 33). 
 

Sua conexão à imagem do shapeshifter7 perpassaria, então, por variados 

pormenores: a tradução realizada, o empenho em proporcionar aos leitores dados 

relevantes acerca da obra, a relação de proximidade com escritor dentro e fora do 

espaço literário, e a sua própria colaboração como uma espécie de “co-autora”. Por 

consequência, acaba transformando-se, aliás, em um dos fios a atar os nós de uma 

 
7 termo utilizado por Álvaro Hattnher em: Tradução e identidade: o tradutor como transmorfo. Letras, 

Santa Maria, n.8, 1994. pp. 31-37.  
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das redes estruturais do texto, entregando ao receptor uma experiência de leitura 

completa.  

Essa influência e funcionalidade em três frentes (leitora, tradutora e autora) 

dividem-se em dois caminhos principais, sendo o primeiro determinado pelas suas 

seleções de determinados elementos para a construção do texto e pela sua influência 

na escrita de Straka. Já o segundo relaciona-se às informações encontradas nas 

Notas de Tradução que abordam interpretação do texto e referências utilizadas, 

estabelecendo um diálogo com o leitor por meio dos conteúdos compartilhados.    
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2.2.1. - O TRADUTOR E O PROCESSO DE AUTORIA. 

 

A rigor, o tradutor sofre um apagamento total em virtude da elevação da do 

autor; assim, o texto traduzido é tido apenas como um eco do basilar. Entretanto, na 

obra analisada, F.X.C. rompe a barreira ilusória da ausência e introduz a sua voz como 

parte atuante na organização da mesma, sendo as notas de tradução o símbolo da 

sua separação da imagem do autor.  

A atuação de Caldeira é incisiva, seus segmentos de fala validam a sua 

relevância para a obra, e seus serviços dotados de extrema dedicação se mostram 

significativos para que o livro tenha a condição de excelência. E, não obstante, ao 

partilhar todos os seus saberes reafirma a sua identidade.  

O trecho a seguir exemplifica a relação profissional entre os pares 

escritor/tradutor e leitora/autora. As notas ilustram ao leitor essa relação, o processo 

de escrita e, a justificativa de escolhas feitas para alcançar o resultado que pudesse 

expressar a força do texto. A primeira citação refere-se à fuga do grupo de resistência 

da cidade de B; em razão da situação de tensão nervosismo vivenciada pelo 

personagem central, Straka opta por redigir o seguinte: 

 - Sabemos que explode - diz Pfeifer. – Sabemos que pode fazer 
grandes buracos no meio do nada. Sabemos que fede como o próprio 
cu do diabo. 
 
Em uma carta Straka se desculpou a mim pela linguagem de Pfeifer 
aqui. "Sei que suas sensibilidades são mais delicadas que as 
minhas", escreveu, "mas o personagem simplesmente precisa 
dizer essa frase". Garanti a ele que não precisava se desculpar. 
"Minha força é maior do que do que você parece crer', respondi. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p.160).  

 

A tradutora, por seu turno, destaca a correspondência onde se mencionou tal 

episódio e o pedido de desculpas do remetente por defender a não alteração da 

expressão rude que aquele segmento narrativo necessita e que abarcaria a atmosfera 

cerceadora de todo o contexto do personagem em questão.  Mesmo não interferindo 

nessa passagem, ela expõe a conversa que se sucedeu como uma prova da 

proximidade entre eles e revelando ao leitor a liberdade e a abertura existente para a 

instauração de contestações perante certos aspectos da composição.  
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No capítulo com os manifestantes, no que Corbeau e S. agem como casal 

intentando passar despercebidos pelos Agentes de Vévoda, a descrição da cena 

carrega um tom de sentimentalismo por parte do personagem, que mesmo em meio 

a um período conturbado e incerto ainda sonha em ter uma vida junto com a 

companheira.   

Corbeau trança os dedos de sua mão boa nos dele e isso traz de volta 
a lembrança de caminhar juntos pela cidade - sim, apenas fingem ser 
um casal, e sim, já estavam fugindo, mas ele gostou da sensação. Não 
fora nem uma semana antes, mas parecia em uma outra era: mais 
simples, mais segura, mais sã. 
 
Eu com frequência atuei em posição editorial enquanto montava a 
tradução. Recomendei com veemência a Straka cortar este trecho, 
que parece mais sentimental do que acredito ser sua intenção. Ele 
insistiu em que a passagem permanecesse, e estou honrando seu 
desejo, com um leve protesto. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 196). 
 

Em sua explanação inserido no rodapé, Filomena reprova o parágrafo e tenta 

intervir defendendo a sua retirada, visto acreditar que o modo sentimental do 

personagem não condiz com o estilo do escritor. Tal atitude demonstra certa 

imposição do seu local de fala enquanto leitora e autora modelo; ao recomendar o 

corte, argumentando a favor da manutenção do enredo (e do contexto narrativo) no 

formato concebido inicialmente por Straka, sua explanação dota-se de ironia ao 

expressar que ela teria mais propriedade e domínio sobre a obra que o próprio 

idealizador. Por outro lado, acatar o desejo deste alude à aceitação da seriedade do 

compromisso profissional de um intérprete diante do padrão textual original com o qual 

dialoga. 

Assim como a importância do léxico, como Caldeira explica sobre o uso dos 

termos para denominar os comparsas de Vévoda.  

Oxfour bufa, lançando jatos de fumaça pelas narinas. 
- Vévoda não precisa dos sobretudos marrons há anos. Agora ele tem 
uma rede de Agentes que podem sumir em qualquer lugar. Você não 
sabe quando eles estão lá, quando não estão. Seu vizinho, cujos filhos 
brincam com os seus, poderia ser... 
 
Straka foi irredutível em que diferentes palavras deveriam ser 
usadas para distinguir os capangas dos primeiros anos de Vévoda 
(Detetives) e os mais refinados, embora não menos mortais, 
Agentes posteriores. Esse foi um ponto de alguma tensão em 
nossas discussões sobre a tradução – eu achava uma confusão 
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desnecessária - mas ele não era o tipo de pessoa facilmente 
persuadida de algo. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 223). 
 

Os Agentes caracterizam-se como os antagonistas de O Navio de Teseu, e são 

identificados facilmente pelos leitores em razão do uso quase exclusivo de palavras 

remetendo-os aos contratados de Vévoda. O discurso de F.X.C sinaliza que, ao 

conservar o léxico, determinam-se os personagens justamente pelo reconhecimento 

imediato dos papeis assumidos, pois a variação terminológica acerca deles poderia 

resultar em uma falta de coesão com a anteriormente usada. 

Outro momento em que se exemplifica a preocupação com a experiência do 

receptor do texto é o pedido para V.M. Straka adicionar um esquema do conteúdo que 

S. recebe de Osfour após a visita em El-H:  

Também há vinte e cinco páginas de papel translúcido cheias de letras 
datilografadas, sem espaços, sem pontuação, sem parágrafos, sem 
palavras reconhecíveis, nenhum princípio de organização aparente. 
Poderiam ser suas instruções, codificadas? Caso sim, como? 
 
Sugeri que Straka incluísse uma ou duas linhas como exemplo do 
texto, pensando que ao mesmo tempo envolver e desorientar os 
leitores – colocando-os na posição de S. Ele descartou totalmente 
a sugestão, embora de fato tenha escrito todas as vinte e cinco 
páginas desse texto perturbador (Ele era esse tipo de artista 
compulsivo.) Talvez tenha decidido que qualquer amostra do texto 
fosse desviar demais a atenção do leitor de nosso herói e suas 
provações. Ainda assim ele produziu algumas linhas de texto de 
amostra para me ajudar a compreender o que ele acredita serem 
as experiências do personagem S. ao contemplar aquelas páginas. 
Vou reproduzir esta amostra aqui em benefício de leitores tão 
curiosos quanto eu: 
EM AAA EZ LWD 
TA HNQ AS ZRS 
NW HCN TZ BDI 
RP MJA VT PTL (ABRAMS; DORST, 2015, p. 263). 

 

A proposta de inserção do diagrama de letras encontrado em um dos 

documentos na Valise (arquivos com elucidações sobre os agentes de Vévoda e as 

maneiras eficazes para o cumprimento da missão de eliminar alvos) poderia 

estabelecer uma cumplicidade entre leitor e protagonista, onde ambos desvendariam 

o enigma do documento praticamente juntos. 

Entretanto, Straka se opõe, dizendo que essa modificação poderia quebrar a 

ideia implicada na produção do sentido de desorientação e afetar a percepção do 
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receptor frente às decisões e reflexões do personagem. Ainda assim, o escritor redige 

alguns rascunhos sobre essa passagem e compartilha somente com Caldeira com a 

finalidade de ela inteirar-se da experiência de S., colocando-a – ao obter um 

documento exclusivo e a não ser acrescentado na formulação final do romance - 

novamente na posição de leitora privilegiada e talvez única a ligar-se mais 

intimamente a S. Findo esse “embate”, a tradutora relata essa questão em seu próprio 

espaço narrativo, alçando todos os que a leem como merecedores de saber minúcias 

tidas por ela como essenciais. 

Em outras notas, contudo, existe uma oscilação quanto à importância de 

determinados elementos da narrativa como descreve sobre a escolha da sonoridade 

do apito de Redemoinho em que a orientação de Straka é extremamente detalhada 

na página do material original.  

Mais um pouco e Redemoinho, do convés de popa, soprará as notas 
que lhe dizem que é quase hora de desembarcar para o alvo seguinte. 
S. descerá à sua cabine, acenderá uma lanterna, estudará o rosto na 
fotografia, repassará os documentos detalhando o que aquele Agente 
fez a serviço de Vévoda ou de seus clientes — os assassinatos, os 
desaparecimentos, a destruição, a intimidação, a supressão, a 
provocação – e começará a planejar. Quando ouvir os apitos soprando 
o amontoado frígio de notas que significa terra à vista! 
 
Esta pagina do original, que é uma confusão de tinta, mostra Straka 
sofrendo para definir o tom musical dessas notas - um detalhe que 
a mim parece menos que trivial. Esse amontoado de notas começa 
como frígio, se torna mixolídio, depois lócrio, dórico, então lócrio 
novamente, até retornar a ser frígio bem a tempo da impressão. As 
diferenças tonais, ele me explicou em uma carta, eram 
significativas, e importantes para a "sensação” do detalhe. 
Confesso que tenho péssimo ouvido, e acho que o detalhe teria 
funcionado igualmente bem caso ele tivesse inventado um termo 
musical para ele, ou se tivesse omitido por completo a referência. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 307). 
 

F.X. Caldeira expõe a preocupação de Straka para a sonoridade do instrumento 

para criar o efeito de sensibilidade auditiva, sugerindo que, ao saber a tonalidade, o 

leitor poderia compartilhar a sensação de S.  

Por uma “aparente” falta de aptidão musical – justificativa passível de ser lida 

tanto em esfera literal ou metafórica -, a tradutora acredita serem irrelevantes aquelas 

anotações (tão desconexas a seu ver), mas cuja elaboração pareceu exigir esforço 

(mental, emocional e sensorial) de Straka. Caso omitisse ou conseguisse convencer 
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o autor a retirar essa passagem, não haveria comprometimento da continuidade e 

coerência do texto, porém alteraria diretamente na percepção sensorial do leitor. O 

apito evocaria uma experiência auditiva cuja apresentação retomaria os demais 

sentidos aflorados em outros variados segmentos narrativos (como as menções ao 

espaço claustrofóbico ocasionado pelas nuvens encobertas e ao cheiro do mofo na 

cabine de S.); já a tonalidade em frígio espelharia o contexto do espaço em questão 

dentro do enredo de O navio de Teseu por ser uma sonoridade sombria e tensa, 

reverberante com o ambiente da embarcação. Sendo assim, caso o autor compusesse 

o próprio termo musical, possivelmente o leitor não teria a imersão com o personagem, 

em descrever a impressão causada pelo som do instrumento. Em consequência, as 

cenas focadas em dimensões táteis, auditivos, visuais e olfativos são essenciais por 

refletirem a condição e as vivências do protagonista, principalmente por este estar 

constantemente em uma vida dupla e em transição entre dois ambientes distintos.  

Atentar-se a essas particularidades colaboraria para um maior entendimento 

da proposta do romance e Caldeira tem para si a responsabilidade de ser fiel à obra 

de Straka; embora tente interferir em algumas decisões, sua preocupação em seguir 

a tradução e a sua escrita dentro da proposta do original. Mesmo que o material 

tivesse diversas anotações do escritor sobre a melhor escrita para alguma 

determinada cena.   

Pela primeira vez em seu exílio, ali as vozes do passado lhe falam, 
embora não na habitual babel ruidosa. Ele ouve apenas duas. São 
fracas e finas, cercadas pelo vasto eco de séculos vazios, dizendo em 
português: 
Você não está seguro, diz uma voz masculina 
Ninguém está, diz uma voz feminina. 
 
No original datilografado há vários cortes e correções manuscritas 
que mostram que autor mudou de ideia repetidamente sobre qual 
voz deveria dizer qual frase - de fato com tanta frequência que a 
página se tornou uma sujeira ilegível. Eu reproduzi a linha como 
foi originalmente datilografada uma decisão mais arqueológica 
que original. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 388). 
 

A decisão (quase editorial) da tradutora em optar pelo texto datilografado ao 

invés de tentar entender o que poderia existir nas anotações manuais, nesse caso, 

não compromete o texto ou sua interpretação. Por se tratar de um momento 

conturbado de S. no exilio, no qual sua solidão e condição permitem certos desvios 
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de sanidade, a escolha mais assertiva foi preservar tal formatação a fim de não se 

afastar da ideia elaborada, inicialmente, pelo autor. 

No capítulo final, em que Filomena tem uma parcela maior de colaboração (por 

ser co-autora), suas Notas de Tradução aparecem com menos frequência se 

comparadas aos capítulos anteriores. 

Quando ele deixa o palanque, há um silêncio mortal. 
 
Como mencionado no Prefácio, há várias páginas deste original que 
nunca foram localizadas em meio ao caos e ao sangue derramado em 
Havana. Eu escolhi não especificar onde as palavras de Straka e as 
minhas começam e terminam neste décimo capítulo reconstruído. 
Embora acadêmicos de literatura sem dúvida protestarão contra essa 
decisão, acredito que ela seja sólida; definir tais limites seria retratar a 
obra como um mero pastiche, em vez de uma colaboração que mantém 
a unidade das intenções de Straka em relação ao romance. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 437). 
 

Os momentos finais são cruciais, pois são ali onde se adquire uma liberdade 

praticamente total para intercessão narrativa devido à necessidade de conclusão não 

só de O navio de Teseu, mas do ciclo literário criado por V.M. Straka. O 

posicionamento de autora e tradutora complementa – preenchendo as lacunas 

deixadas pelos últimos escritos encontrados - a voz do autor que aos poucos parece 

desaparecer. 

Mesclar a sua escrita com a de Straka mantém a coerência e a coesão do 

romance. F.X. Caldeira procura as melhores soluções para que último capítulo de O 

Navio de Teseu seja o mais próximo ao original perdido. Em vista disso, utiliza-se 

dessa Nota de Tradução para expressar o método adotado e justificar as suas 

escolhas, defendendo a posição privilegiada que possui para executar o trabalho, pelo 

vasto conhecimento e o contato próximo que mantinha com o escritor, mesmo que 

futuramente possa receber críticas sobre os caminhos tomados para redigir o texto.  

Diante de todo o caminho percorrido por Caldeira para finalizar e publicar o 

romance, a última nota de rodapé soa como uma despedida a afirmar também a sua 

voz e o seu legado nas páginas que ajudou a formular. 

Acima dele, os sons abafados de caos, de violência se intensificam. 
Dentro de sua cabeça, as vozes pulsam com antigas agonias. Este lugar 
deve ter sido um espaço de sofrimento inimaginável, de corações, 
almas e vidas roubadas de pessoas que um dia tiveram essas vozes. 
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Enquanto eu escrevo esta nota final, no escritório apertado e 
poeirento da Editora Sapatos Alados, na rua Trinta e Três Leste de 
Nova York, me ocorre que corações, almas e vidas podem ser eles 
mesmos lugares de sofrimento inimaginável. (ABRAMS; DORST, 
2015, p. 446). 
 

Além da herança deixada pelo trabalho realizado, sua fala assemelha-se a um 

possível desabafo por ter chegado ao final de sua jornada sem ter encontrado 

pessoalmente com Straka. Todos os apontamentos retratados nas notas de rodapé 

potencializam a sua importância para a concretização efetiva da obra.  

Ainda que o correr narrativo induza à impressão de “apagamento do tradutor” 

(em razão do primeiro nível de leitura não apresentar quem o está traduzindo), as 

notas - especialmente aquelas de colaboração direta dessa entidade – denotam todo 

um método de criação e atuação voltado a entregar um livro de excelência, em que o 

leitor possa adentrar na história e aproveitar a experiência de leitura de forma plena. 
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2.2.2. - A FORMAÇÃO DO LEITOR. 

 

A figura de tradutora surge como uma necessidade, segundo a própria F.X.C., 

de gerar conteúdo para que o leitor possa obter uma compreensão abrangente acerca 

do trabalho de Straka. Caldeira, então, direciona as notas de rodapé para a formação 

do leitor, sendo um meio de auxiliá-los ao acesso sobre a produção literária do autor. 

Utilizando-se desse recurso para adicionar informações sobre o texto de O Navio de 

Teseu como referências de obras anteriores, interpretações de algumas passagens 

do texto, as estratégias e os elementos textuais usados para descrever sentimentos 

do personagem ou de ambientação de espaço. Além da presença marcante da voz 

que expõe a sua opinião sobre diversas passagens do romance.  

Para estabelecer um contato com os mais variados receptores, a tradutora 

dialoga mais detidamente ora com os leitores que possuem certo conhecimento sobre 

os textos de Straka, ora para outros não familiarizados com estas produções. Em 

outras palavras, a maneira como Caldeira conduz suas conjecturas alcança tanto 

Leitores-Modelos como Empíricos.  

Observa-se na primeira página do romance que a nota inicial procura indicar, 

pela forma do narrador descrever o espaço, a condição na qual está um dos 

personagens da trama.  

Um homem de sobretudo cinza-escuro caminha pelas ruas do bairro, 
uma trama de vias de paralelepípedos que partem do porto e se 
espalham pela vizinhança onde os cheiros de especiarias variam, mas 
a triste decrepitude é partilhada. As construções, enegrecidas pela 
fuligem de séculos, se elevam acima dele, bloqueando a maior parte do 
céu e a todo momento tornando difícil saber se ele está indo na direção 
da água ou se afastando dela. 
 
A sensação de desorientação espacial afeta os personagens por 
todo o conjunto da obra de Straka - mais notadamente em Coriolis, 
que traz um personagem afetado por uma doença ficcional 
chamada "Sindrome de Eötvös". A doença intensifica sua 
sensação de desorientação à medida que suas viagens o levam 
mais perto da linha do Equador. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 3). 
 

A sensação claustrofóbica desencadeada pela citação dos prédios enegrecidos 

e do céu nublado revela uma das estratégias recorrentes nas obras de Straka: o 

ambiente externo se torna um reflexo do estado interno do protagonista – uma 
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observação relevante para os que procuram notar tais detalhes. Outro ponto de 

destaque é a síndrome de Eötvös, doença criada pelo escritor e cujos sintomas e 

efeitos são esmiuçados para que o leitor possa identificar a enfermidade e estabelecer 

conexões entre ela, O Navio de Teseu, e outras de suas composições. 

Assim como cita sobra as várias referências inseridas no corpo do texto em 

diferentes passagens, como a influência de Straka em outras composições literárias.  

Aparentemente sua única opção é lançar nas ondas e depositar fé na 
água, e algo no fundo de sua mente lhe diz que já tentou esse tipo de 
coisa antes sem sucesso. 
 
1900 foi o ano da publicação anônima de um poema chamado "La 
Foi en Eau (ou "Fé na água"). É possível que Straka estivesse 
fazendo uma referência a ele, mas não há prova disso, acho. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 30).  
 

“La Foi en Eau”, embora fictício, se materializa como parte existente do 

universo de S., e Caldeira reforça tal concepção ao mencionar a possível utilização 

do poema como fonte de inspiração dessa passagem. Porém, ao terminar sua frase 

com um verbo na primeira pessoa, expressa uma suposição, sugerindo abertamente 

que talvez ela não seja uma verdade absoluta.  

Em outros segmentos, há também referências que se concentram em 

rememorar ao acervo romanesco do autor, como “o gato malhado”, sua sétima obra.  

S. quer pressioná-lo sobre o significado disso, mas neste instante o 
garoto inconsciente tem uma convulsão e tosse uma névoa fina, um jato 
rosa-alvorada. 
 
Leitores atentos se lembrarão do trecho de "Manhã de peste" com 
o monólogo do padre na Parte IV de O gato malhado. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 55). 

 

A tradutora enfatiza a importância da nota ao empregar “leitores atentos”, 

alertando aqueles já versados nas demais composições de V.M. Straka a ponto de 

reconhecerem tal alusão. Entretanto, tal apontamento igualmente insere um dado 

colaborativo para a formação de um saber enciclopédico (e literário) aos receptores 

novatos. 

- Maldito Vévoda no inferno - diz Pfeifer. 
Stenfalk grunhe e vira o jornal para revelar metade inferior, onde 
começa a matéria. Ninguém fala, mas S. pode sentir o silêncio entre 
eles evoluindo à medida que cada um lê a categorização dos 
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acontecimentos da noite pelo jornal, que coloca toda culpa nos 
manifestantes, em geral, e neles - as cinco pessoas escondidas naquela 
casa empoeirada, tomando o chá de um morto, uma delas até mesmo 
calçando as botas do morto. 
 
Straka gostava de extrair imagens centrais de obras anteriores 
para reutilização em novos projetos. Como se lembrarão os 
leitores atentos, em Sapatos Alados Emydio Alves se vê capturado 
pelo exército do visconde, privado dos sapatos citados no título e 
obrigado a trabalhar nos campos calçando as botas de um morto". 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 119). 
 

A reiteração de elementos presentes nos livros antigos como bases para a 

construção ou elaboração de textos mais recentes mantem uma rede de coerência e 

continuidade para com o conjunto das narrativas produzidas pelo escritor. Novamente, 

F.X.C. conversa com os leitores e frisa o valor de se prestar atenção às 

particularidades inseridas propositalmente no corpo do texto. Logo, estabelecer esse 

diálogo propicia um debate não somente sobre O Navio de Teseu, mas uma troca de 

experiências de leituras. 

Importa o que ele quer? Especialmente agora, neste momento, um 
momento de oportunidade que poderia justificar décadas de fugas, 
lutas, terror e sangue? Tem alguma importância o que um homem quer? 
Leitores atentos notarão que esta frase ecoa uma do Capítulo 26 
de O humor da víbora. Pouco antes de o Dr. Hill desaparecer na 
selva para distribuir sua vacina as tribos indígenas hostis, ele diz 
aos padres da missão de Morondava que "não importa o que um 
homem quer". Nos pensamentos atribuídos aqui a S., Straka 
parece reconhecer que seus sentimentos em relação a essas 
questões mudaram. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 433). 
 

A metodologia com a qual trabalha as notas de rodapé sentindo-se segura para 

acrescentar questionamentos e suas próprias considerações sobre o comportamento 

dos personagens (e tal paralelo com a personalidade do autor) - cria uma 

conectividade com o leitor, conduzindo-o a um aproveitamento textual que crê ser 

satisfatório. 

Entretanto, a voz de Filomena torna-se incisiva nos momentos em que expõe 

sua opinião, demonstrando ativa e criticamente o status de leitora ao posicionar-se 

diante da narrativa e rompendo a barreira de alguém a utilizar as notas exclusivamente 

para adicionar conteúdo a respeito da tradução e do processo de organização textual. 

Como exemplo, cita-se a cena em que Corbeau e S. comportam-se como um casal 
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para despistar os Agentes de Vévoda em meio à caçada aos manifestantes na Cidade 

de B.      

Corbeau aperta a mão dele com mais força. 
- Olhe para a frente - diz em voz baixa. - Relaxe. Finja que somos um 
casal. 
 
Leitor, explicitamente suponha que essa relação e de 
camaradagem e apoio face a um inimigo comum e devastador. 
Straka tinha pouca paciência para aqueles que precisam de um 
romance épico se personagens masculinos e femininos 
simplesmente relanceiam um ao outro, quanto mais dão as mãos. 
Straka enfaticamente não pretendia colocar S. como um rival 
romântico de Stenfalk. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 131). 
 

Caldeira aborda a necessidade de haver um maior aprofundamento nessa 

relação (um possível conflito entre S. e Stenfalk por Corbeau). A partir desse ponto de 

vista, debate a escrita e elaboração comportamental de personagens que o autor 

emprega, tornando-se assim responsável por transmitir um aspecto técnico das 

composições literárias de Straka. Por outro lado, o início de suas afirmações 

direciona-se ao receptor, como a instaurar uma discussão sobre a interpretação e as 

intenções do escritor e sutilmente introduzir a crença tida por ela diante do episódio.  

Contudo, a cada comentário, a voz da tradutora se mostra mais presente e 

empenhada em relatar as suas próprias análises: 

- Então me explique como o tempo opera. E mais lento no navio que em 
terra. A não ser que eu esteja enlouquecendo. 
 
Isso é pura especulação de minha parte, mas é possível que Straka 
estivesse fazendo uma alusão à Síndrome de Eötvös - aquela 
doença inventada por ele, mas modificando sua sequência de 
desorientação para incluir a dimensão adicional do tempo. 
(ABRAMS; DORST, 2015, p. 270). 
 

Esse segmento, no qual S. questiona Redemoinho sobre a passagem de tempo 

do Navio em relação à terra firme, configura-se como uma das mais fundamentais do 

livro, pois a falta de explicação e o anseio por uma aproxima o leitor do próprio 

protagonista; a curiosidade pertence aos dois, e somente o condutor da embarcação 

sabe a forma do funcionamento do mecanismo, mas não a revela. Novamente, a 

citação sobre a síndrome de Eötvös, demonstra uma informação técnica sobre as 

elaborações de Straka.   
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Entretanto, ao dizer que “isso é pura especulação de minha parte” Caldeira 

expõe o seu ponto de vista para o leitor. Nesse momento, apresenta o seu domínio 

como Leitora-Modelo, assim como nas demais notas. Porém, demonstrar um 

posicionamento incisivo a coloca como em uma nova posição, de uma “Leitora-

Intrusa”, que impõe a própria convicção dentro das notas de rodapé acentuando a sua 

voz além da de tradutora.  

No bolso da calça do morto, o legista encontrou uma folha rasgada de 
um romance finlandês: páginas 157 e 158 de Archerin Tarinat, de um 
certo Jänkä Sääksi. 
 
Em minha opinião, falou-se demais sobre as supostas ligações 
entre Straka e as mortes do "Homem de Santorini". Caso o leitor 
esteja interessado, encontrará facilmente várias fontes repletas de 
informações espúrias sobre o tema. (ABRAMS; DORST, 2015, p. 
308). 
 

Ao utilizar expressões como “em minha opinião”, claramente identifica-se a 

intrusão de F.X.C. dentro da experiencia de leitura, pois o posicionamento de 

intromissão permite a sua aproximação do texto como Leitora-Modelo, ao mesmo 

tempo em que igualmente pode influenciar como o leitor pode interpretar determinada 

ação ou reação de um personagem, ou referência inserida no romance.  

Assim como a preocupação em apresentar a relevância da escolha de 

elementos textuais para a criação do impacto, em que cada detalhe possui uma carga 

significativa coerente dentro do contexto de O Navio de Teseu.  

CAPÍTULO 7 
A ILHA DE 
OBSIDIANA 
 
A ênfase na morte neste capítulo e digna de nota, e se reflete no 
título do capítulo. A escolha por Straka de obsidiana para a 
composição da ilha não foi acidental, já que obsidiana partilha uma 
raiz etimologica com obituario. Talvez também seja apropriado que 
haja uma ligação similar com obcecado, obtuso e pelo menos 
cinco outros pejorativos que eu usaria para descrever o anônimo 
autor do obituario de Straka que saiu em um jornal de Baltimore. 
Por razões que permanecem impenetráveis para mim, a notícia se 
transformou em uma série de insultos às obras finais, e mais 
pessoais, de Straka. (A mais atacada delas, Os Sapatos Alados de 
Emydio Alves, foi demolida pelos críticos e pelo público, bem 
como pela esquerda radical, que a considerou obra de um apóstata 
satisfeito consigo mesmo. Ainda assim, acredito que era 
exatamente o livro que Straka pretendera escrever. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 259). 
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As escolhas lexicais para definir a Ilha de Obsidiana e o destaque para a 

disposição gráfica do título do capítulo ressaltam o valor significativo da palavra 

“obsidiana”: a coloração negra das rochas encontradas na ilha evocaria sensações 

negativas – como o estranhamento de S. ao adentrar nesse local e a sua inexplicável 

ligação com o Navio, que possui uma carga enigmática e fúnebre pelo comportamento 

e a descrição dos tripulantes. A menção à morte também remontaria às polêmicas 

sobre a vida de Straka e seu obituário. Essas informações justificam as escolhas 

lexicais pelo estilo estético do texto, as palavras possuem grande importância para o 

efeito que causa ao leitor. A explicação detalhada sobre a etimologia do termo 

esclarece os motivos pelos quais é usada.  

Por fim, umas das cenas mais emblemáticas da trajetória de S. recebe atenção 

de Caldeira por representar a grande incerteza deste em relação a sua afirmação de 

consciência e sanidade dentro do Navio. 

 

Ó Sola! Ó você que    Ó marinheiro. Ó para seu 

transcende este mais brilhante  transe terminar esta 

caos de invenção!     balbúrdia sem sentido e  

Cante para mim, Sola, sobre   enganosa! Você é 

amor, e talvez sua    apenas um marinheiro, não mais. 

canção arraste como uma corrente,  Os dias são longos e 

me leve por essas    as noites perturbadoras. 

corredeiras espumosas de sangue  Você desposou uma rude e 

e tinta, pois eu sou um homem  espumosa loucura de  

repetidamente tirado     sangue e tinta, e 

de rumo.      por quê? Maldito homem. 

      Partindo o tempo de novo, 
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      você nada mais. 

Riscos no anteparo, riscos nas tábuas do chão. Na cabine, tudo que 
começa como uma invocação a ela de alguma forma se torna uma 
maldição para si mesmo. 
 
Compare as diferentes reações de S. a suas experiências com a 
"escrita mediada". No título 7 ele parece confuso com ela, mas 
também é possível sentir um pouco de encanto nele. Aqui, porém, 
vemos S. resistindo a isso, se esforçando para superar, como se 
estivesse mais seguro do que quer dizer e não suportasse não ser 
capaz de dizê-lo. Será possível que o próprio Straka estivesse 
lidando com um conflito similar - entre intenção artística e 
execução? Entre desejo e capacidade de expressá-lo? Minha 
correspondência com ele não oferece orientação sobre isso, mas 
como essas parecem ser lutas bastante comuns do tipo que 
atormentam a maioria das pessoas, não apenas artistas -, eu me 
arriscaria a proclamar que é mais que possível. É certo. (ABRAMS; 
DORST, 2015, p. 328). 
 

 

(Fig.2) Imagem da página 328 com o poema escrito por S. no casco do Navio 
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S. procura invocar Sola como musa para compor um poema em sua 

homenagem e escreve os versos criados nas tábuas sustentadoras do velho Xaveco. 

Contudo, todas as inscrições feitas nesse transporte marítimo, principalmente em 

seus cascos, são distorcidas e incertas. Ao descrever o sentimento do protagonista 

no corpo da nota, a tradutora compara dois momentos vividos por ele dentro do 

romance: a sua recusa em aceitar os efeitos causados pela embarcação e, 

consequentemente, o seu conformismo diante de tal condição quando está em alto 

mar. Como o personagem é um possível reflexo do espírito do autor, pelo 

conhecimento sobre Straka, Caldeira arrisca a afirmar sobre o fato mesmo explicando 

que as trocas de correspondências com o autor não comprovem.  

Embora F.X.C. tenha assumido a responsabilidade de conduzir os leitores para 

um entendimento proposto por O Navio de Teseu, compartilhando informações em 

forma de testemunho, a sua manifestação como Leitora-Intrusa enfatiza a vontade de 

participar mais ativamente na construção de sentido interpretativo do romance. Tais 

tomadas de decisões justificam a funcionalidade de Caldeira para a construção do 

universo de S., pela responsabilidade na construção do histórico de V.M. Straka, além 

da ampliação das informações que abarcam tanto o processo editorial do romance, 

como o interpretativo.  
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3. TERCEIRO NÍVEL DE LEITURA: OS LEITORES DE S. 

 

A relação texto-leitor é um pacto firmado desde o início de uma leitura. Adentrar 

nesse espaço torna-se um exercício de aceitação da ficcionalidade, para que seja 

possível vivenciar uma experiência imaginativa. O receptor, por conseguinte, adquire 

a responsabilidade de se deixar conduzir pela história, utilizando as ferramentas que 

possui para desvendá-la e transitando pelos caminhos que melhor o transportam ao 

desfecho. Conforme a metáfora exposta por Umberto Eco, a ficção seria:  

 

[...] um jardim de caminhos que se bifurcam. Mesmo quando não 
existem num bosque trilhas bem definidas, todos podem traçar sua 
própria trilha, decidindo ir para a esquerda ou para a direita de 
determinada árvore e, a cada árvore que encontrar, optando por esta 
ou aquela direção. (ECO. 1994, p.12).  
 

Essa autonomia do leitor mantém o funcionamento do ciclo narrativo, tornando-

se uma condição necessária, uma vez que será responsável por movimentar os 

mecanismos geradores da dinâmica textual, o leitor mantém o ciclo narrativo em 

funcionamento ao desempenhar uma condição básica – e necessária -: a autonomia 

perante a composição. 

Com a popularização das práticas de leituras ao longo dos anos e a 

acessibilidade para obtenção de materiais escritos, a posição dessa figura sofreu 

alterações, como a quebra do estigma de que as obras literárias estariam voltadas 

apenas para grupos considerados intelectualizados e não ao alcance do grande 

público; tal mudança contribuiu para o aumento do número de pessoas interessadas 

no contato com a literatura e, consequentemente na maior difusão das produções 

textuais. 

 

The history of the novel as a ‘genre’ began in the eighteenth century, at 
a time when people had become preoccupied with their own everyday 
lives. […] While other literary forms induced the reader to contemplate 
the exemplariness they embodied, the novel confronted him with 
problems arising from his own surroundings, at the same time holding 
out various potential solutions which the reader himself had, at least 
partially, to formulate. What was presented in the novel led to a specific 
effect: namely, to involve the reader in the world of the novel and so help 
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him to understand it—and ultimately his own world—more clearly. 
(ISER. 1980, p.IX)8. 

 

Logo, o autor deixou de ocupar o posto de único destaque em uma obra, 

abrindo espaço para a ressignificação daquele que seria o seu receptor. Assim, a 

relação cada vez mais dinâmica entre essa tríade (escritor-livro-leitor) configurou-se 

em um dos principais estímulos para o invento de novas histórias. 

Sem o público, não haveria ponto de referência para o autor, cujo 
esforço se perderia caso não lhe correspondesse uma resposta, que é 
definição dele próprio. Quando se diz que escrever é imprescindível ao 
verdadeiro escritor, quer isto dizer que ele é psiquicamente organizado 
de tal modo que a reação do outro, necessária para a autoconsciência, 
é por ele motivada através da criação. Escrever é propiciar 
manifestação alheia, em que a nossa imagem se revela a nós mesmos.  
Por isso, todo escritor depende do público. (CANDIDO. 1976, p. 76).  
   

Portanto - tal qual define Alberto Manguel (2017) -, o leitor passa a deter certa 

liberdade para agir sobre o material escrito, ora como uma “Torre” (detendo e 

aprisionando para si todo o conhecimento e conteúdo lido), ora como uma “Traça” 

(devorando livros), mas especialmente como um viajante imerso em um universo 

imaginativo que o leva a aprofundar-se e aceitar o ficcional - sob um determinado 

contexto e tempo - como uma realidade particular que o convida a fazer-se enquanto 

parte dela.  

 
Viver, então, é viajar através do livro do mundo; e ler, abrindo caminho 
através das páginas de um livro, é viver pelo próprio mundo. Uma 
comunicação oral existe quase exclusivamente no presente do ouvinte; 
um texto escrito ocupa toda a extensão do tempo do leitor. Ele se 
estende visivelmente em direção ao passado das páginas já lidas e em 
direção ao futuro das que estão por vir, assim como podemos ver a 
estrada já percorrida e intuir a que espera por nós, e assim como 
sabemos que um certo número de anos já ficou para trás de nós e 
(embora não haja garantia alguma disso) que um certo número de anos 
está à nossa frente. Ouvir é em grande parte uma tarefa passiva; ler é 
uma tarefa ativa, como viajar. (MANGUEL. 2017, p.23-24). 

    

 
8 A história do romance como gênero surgiu no século XVIII, em um tempo em que as pessoas se preocupavam 
com a vida quotidiana [...] Enquanto outras expressões literárias induziam o leitor a contemplar a exemplaridade 
que representavam, o romance o confrontava com os problemas que surgiam ao seu redor, ao mesmo tempo, 
apresentando várias soluções em potencial para o leitor, ou ao menos parcialmente, refletir sobre elas.  O que 
se apresentava no romance o direcionava para um efeito específico: isto é, envolver o leitor no mundo do 
romance e ajudá-lo a compreender isto, e por fim, o próprio mundo mais claramente. (tradução nossa)  



88 
 

 Não obstante, uma das formas de constituir vínculos entre o livro e o receptor 

é fortalecer as ligações criadas com as histórias, principalmente quando estas 

conseguem cativá-lo e aproximá-lo (tal qual um espectador privilegiado) dos enredos 

lidos e dos personagens e espaços mencionados. Assim, todos os envolvidos no ciclo 

de leitura assumem seus papeis fundamentais: o autor, na elaboração e 

desenvolvimento da narrativa; o objeto em si, em seu estado final para apreciação; e 

o leitor, enquanto entidade a poder se “apoderar” das palavras escritas e compartilhar 

as produções de sentido com o escritor. 

 Tal cenário permite ao receptor inferir sobre a composição, fazendo com que o 

pacto ficcional se transforme em uma sinergia, na qual o viajante ultrapassa os limites 

de um andarilho a transitar entre as páginas para incorporar determinadas funções 

colaborativas (fundamentar a leitura na atualização do texto, trabalhar as noções 

analíticas a fim de aproximar-se do código do autor etc.). Em outras palavras, sua 

posição e a funcionalidade de entretenimento das obras são formalizadas quando se 

responsabiliza por desvendar a narrativa para poder traçar uma linha de sentido que 

se aproxime com a do escritor. 

Em suma, todo leitor tem sua própria trajetória, deparando-se em algumas 

ocasiões com suas limitações e elegendo os caminhos preferidos para se chegar ao 

final de sua empreitada; em decorrência, a fruição converte-se em um jogo com regras 

estipuladas pela maneira como o indivíduo se coloca em relação à obra, sem 

vencedores ou perdedores, apenas pelo simples deleite em desfrutar histórias. 

 Em vista disso, analisar S. - que tem seus leitores (tanto os reais como os 

ficcionais) na qualidade de seres essenciais para o enredo – apresenta-se como um 

exercício de reflexão sobre o papel destes na concepção do efeito de sentido das 

narrativas, onde as noções interpretativas e a atualização do texto são feitas em níveis 

e resultam em mudanças de perspectivas que podem exercer certa influência nos 

receptores de carne e osso. Além disso, determinar a atitude daqueles que leem a 

obra, mas encontram-se na esfera do imaginário, entre os padrões práticos e teóricos, 

é crucial para o entendimento desse romance como um todo, pois são eles a reger a 

universalidade abarcada pelo conjunto literário em questão. 

Isto posto, o presente capítulo procura abordar os posicionamentos dessas 

figuras inseridas em O Navio de Teseu, traçando uma linha de análise acerca do 
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comportamento e da finalidade apresentados pelos comentários escritos por eles nas 

páginas do livro e nos quais se vislumbra seus diferentes discursos diante da narrativa. 

 Acompanhar e firmar a sequencialidade de cada conversa entre os 

leitores/personagens Eric e Jennifer9 é o primeiro passo empreendido pelo receptor 

para identificar toda uma ordem interna e, em seguida, determinar o grau de relevância 

das anotações. Assim, a metodologia adotada para as análises acompanha os 

comentários voltados para a interpretação de determinadas passagens do romance, 

mantendo o foco sobre a perspectiva interpretativa desses receptores ficcionais sobre 

o texto literário.  

 Com base nos estudos realizados, os apontamentos de Eric - redigidos a lápis 

- são a primeira linha temporal de leitura, uma vez que todas as demais inscrições 

dessa natureza com eles dialogam. Logo, tal discurso atua como um parâmetro de 

referência, sobretudo quando seu conteúdo centra-se em estruturas narrativas 

(tempo, espaço, personagem, foco narrativo) e em debater – indiretamente - as 

escolhas adotadas por F.X. Caldeira e inseridas ao longo da história. Dentre os 

variados segmentos atribuídos a Eric, foram selecionados aqueles de maior 

representatividade, ou seja, as falas nas quais se antevê a sua preocupação em 

apontar as singularidades que julga essenciais para uma melhor captação da 

composição de Straka e aquelas a denotarem suas perspectivas e, 

consequentemente, seu perfil enquanto leitor.    

 Em seguida, as análises voltam-se às colocações de Jennifer, que traçam seu 

viés como receptora e como sua voz segue outra vertente de perspectiva se 

comparada à de Eric, mesmo quando se fundamenta e se principia por esta. Nesse 

processo, a seleção dos registros escritos tem por foco apresentar um percurso de 

construção e amadurecimento de ideias e conceitos. À vista disso, os excertos citados 

demonstram – exclusivamente - a trajetória de leitura de Jen, ressaltando os pontos 

que melhor definem a sua condição em diferentes momentos das explanações. 

Ademais, esse movimento de interpretação textual colabora para a estabilização de 

sua relação com Eric, onde a cumplicidade entre eles e seus debates transfiguram-se 

 
9 Os diálogos seguem a ordem de: escrita a lápis, azul e preta, laranja e verde, roxo e vermelho, e somente 
preto. 
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em elementos a estabelecerem uma parceria de leitura interessada em desvendar os 

enigmas escondidos por detrás do romance. 

 Portanto, o capítulo divide-se em dois tópicos: os registros de Eric (feitos a 

lápis) e os de Jennifer, com o enfoque nos diálogos entre eles e a finalidade desses 

para a escritura basilar. Os vieses adotados por cada um e como se encaixam dentro 

das teorias da estética da recepção - revelando aspectos do leitor ao passo que este 

se posiciona e atua sobre o texto - também integram as informações aqui expostas. 

Para facilitar a identificação de quais passagens pertencem ao enredo em si e aquelas 

dos comentários serão utilizadas fontes distintas (Eric, a lápis, em itálico e sublinhado; 

FX Caldeira em negrito; e Jen e Eric negrito, itálico e sublinhado), além das imagens 

das páginas correspondentes às citações. 
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3.1 - O POSICIONAMENTO DO LEITOR-GUIA. 

 

A descrição das ações configura-se em uma sucessão de condições coerentes 

entre si dentro da formação narrativa, em que as informações são aplicadas 

estrategicamente com o intuito de aproximar o leitor do texto, tecendo entre eles o 

envolvimento necessário para manutenção dessa interação. De acordo com Terry 

Eagleton (2006), todo o desenvolvimento de uma obra literária pressupõe a presença 

de seu receptor que com ela dialoga. 

 

O leitor estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz 
deduções e comprova suposições e tudo isso significa o uso de um 
conhecimento tácito do mundo em geral e das convenções literárias em 
particular. O texto, em si, realmente não passa de uma série de "dicas" 
para o leitor, convites para que ele dê sentido a um trecho de linguagem. 
Na terminologia da teoria da recepção, o leitor "concretiza” a obra 
literária, que em si mesma não passa de uma cadeia de marcas negras 
organizadas numa página. Sem essa constante participação ativa do 
leitor, não haveria obra literária. Para a teoria da recepção, qualquer 
obra, por mais sólida que pareça, compõe-se na realidade de "hiatos" 
[...] que o leitor deve preencher com uma conexão inexistente. A obra 
cheia de "indeterminações", elementos que, para terem efeito, 
dependem da interpretação do leitor, e que podem ser interpretados de 
várias maneiras, provavelmente conflitantes entre si. (EAGLETON. 
2006, p.121). 
 

Dentre os papeis exercidos por essa figura, existe a sua contribuição para a 

plena concretização do efeito estético, pois “Um texto representa uma cadeia de 

artifícios que deve ser atualizado pelo destinatário.” (ECO. 2011, p.35) ou, em outras 

palavras, a leitura (apreciativa, instrutiva e interpretativa) uma composição é uma 

experiência individual para cada um de seus fruidores. Logo, a decodificação do objeto 

cede espaço à comunicação e interpretação a partir do nível de saber e empenho 

dentro da experiência como leitor. Nesse aspecto, o “conhecimento enciclopédico” 

(ECO, 2011) destaca-se enquanto ferramenta importante para o entrelace do leitor 

com a obra, visto que o movimento analítico pode ser formulado de acordo com a 

capacidade de averiguação dos indicadores presentes no corpus.   

O termo cunhado por Eco relaciona-se, dessa forma, com a habilidade do 

receptor em perceber e internalizar as referências e estratégias narrativas 

empregadas, bem como as alusões a outras obras literárias, mídias (como cinema, 

teatro, música) e informações ligadas à vida pessoal e profissional do escritor. Aos 
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poucos, formula-se um conjunto de códigos e subcódigos a erigir uma cadeia de 

informações que eleva o nível de abrangência do leitor. Segundo o filósofo e linguista 

italiano, essa aptidão divide-se em: Dicionário de base - conteúdo lexical no qual o 

receptor reconhece as variações implícitas de determinadas palavras, “[...] se lemos 

que ‘num reino longínquo vivia, uma vez, uma linda princesa chamada Branca de 

Neve’, sabemos automaticamente que ‘princesa’ implícita ‘senhora’ e, por 

consequência, ‘ser vivo’, humano, mulher.” (2011 p. 60); Regras de correferência - 

elementos que solucionam possíveis problemas de ambiguidade textual de modo a 

auxiliar o leitor a identificar a referência; Seleções contextuais e circunstanciais - 

componentes de um sistema de competência intertextual de viés enciclopédico; Hiper 

codificação retórica e estilística – recognição e decodificação de uma série de 

expressões “[...] tanto figuradas quanto sintagmas estilisticamente conotados.” (2011, 

p.61), bem como as regras de gênero a partir da assimilação de personagens por meio 

dos nomes; Inferências de encenações comuns - fornecedores das referenciações 

ligadas às situações comuns, e cuja apreensão dependerá da conexão entre a 

representação literária dessas ações e o mundo em si; inferências de encenações 

intertextuais - apontadores específicos dentre situações distintivas ou, em outros 

termos, “[...] esquemas retóricos e narrativos que fazem parte de um repertório 

selecionado e restrito de conhecimento que nem todos os membros de determinada 

cultura possuem.” (2011, p.66); e Hiper codificação ideológica – verificação de 

como o leitor-modelo participa de uma dada competência ideológica e do alcance tido 

pela intervenção de seus próprios valores no texto. 

Essas sete categorias referem-se às expectativas estipuladas pelo autor 

modelo, ansiando que o leitor pudesse estabelecer uma compreensão textual a partir 

de um nível enciclopédico. Entretanto, a falta das intermediações e do reconhecimento 

necessário desses códigos e subcódigos podem gerar o desentendimento das 

propostas interpretativas e/ou das intenções referenciais inseridas na narrativa.  

Portanto, a consolidação e combinação desses saberes tornam-se um 

instrumento a modular o tipo de leitor e o seu contato com o texto. Quanto mais 

aprimorado esse arcabouço, melhor e mais completo será o nível de leitura uma vez 

ser este um exercício de constante aprimoramento e enriquecimento, independente 

da área de interesse. Contudo, a consequência dos diferentes aprofundamentos será 

a categorização de graus distintos de receptores. 
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Dentro desse campo de estudo, destacam-se os nomes de Wolfgang Iser e 

Umberto Eco, cujas definições abarcam a questão mencionada acima e a 

problemática das variações quanto ao empenho com a leitura embasando-se em 

como a composição escrita é recebida e atualizada. Diante desse quadro, o primeiro 

defende a classificação dos leitores em Ideal e Contemporâneo enquanto o outro 

efetua a divisão entre Modelo e Empírico. Para esse tópico inicial, será discutido 

apenas as proposições defendidas como Modelo e Ideal.  

Para Iser, a obra literária apresentaria um lado artístico (produto de um autor, 

em um determinado momento e situação) e um estético (originado da 

complementação executada pelo receptor); sem a junção dessas facetas, não haveria 

completude haja visto que  

 

[...] a obra é mais que um texto, é só na concretização que ela se realiza. 
[...]  
A concretização por sua vez não é livre das disposições do leitor, 
mesmo se tais disposições só se atualizam com as condições do texto. 
A obra literária se realiza então na convergência do texto com o leitor; a 
obra tem forçosamente um caráter virtual, pois não pode ser reduzida 
nem à realidade do texto, nem às disposições caracterizadoras do leitor. 
(ISER. 1996 p.50). 

 

O “caráter virtual”, em outras palavras, define-se como sendo o equilíbrio entre 

o sentido do texto (e sua realidade) e a interpretação dada pelo leitor, tendo por base 

suas informações e visões acerca do mundo. 

 
Dessa virtualidade da obra resulta sua dinâmica, que se apresenta 
como a condição dos efeitos provocados pela obra. O texto, portanto, 
se realiza só através da constituição de uma consciência receptora. 
Desse modo, é só na leitura que a obra enquanto processo adquire seu 
caráter próprio. [...] A obra é o ser constituído do texto na consciência 
do leitor. (ISER. 1996 p.50-51). 

 

 O teórico alemão defende ainda a ideia de que a contribuição e a junção dos 

dois polos resultam no produto da completude da obra literária. Assim, a consciência 

receptora é fator fundamental para a constituição do objeto: em uma narrativa, seu 

enredo e/ou demais estruturas poderiam conter indeterminações e lacunas a 

possibilitarem especulações do leitor, seu preenchimento e, consequentemente, a 

abertura para variadas interpretações e uma constante revisão de novas hipóteses.  
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Para cumprir essas exigências do texto, Iser define que o leitor ideal  

 

[...] deveria ter o mesmo código que o autor. Mas como autor 
transcodifica normalmente os códigos dominantes nos seus textos, o 
leitor ideal deveria ter as mesmas intenções que se manifestam nesse 
processo. Se supomos que isso é possível, então a comunicação se 
revela como supérflua, pois ela comunica algo que resulta da falta de 
correspondência entre os códigos de emissor e receptor. (ISER. 1996, 
p.65).  
 

Caso o leitor possua o mesmo código do autor deixa-se de exercer as funções 

de complemento entre o estético e o artístico. Estabelecer uma relação igualitária de 

compartilhamento dos códigos anula a intenção de atualização, e, consequentemente, 

a interpretação torna-se inutilizável. Ademais,  

 

A ideia de que o próprio autor é seu leitor ideal é contrariada pelas 
opiniões discursivas de autores a respeito de seus textos. Pois como 
“leitores” de seus próprios textos, os autores normalmente não 
descrevem o efeito de suas obras, mas falam em uma linguagem 
referencial sobre intenção, estratégia e organização dos textos sob 
condições que também valem para o público que querem orientar. 
(ISER, 1996. p.65). 

  

Denominar o autor sendo o leitor ideal acarreta a ruptura da relação entre os 

dois polos, a estética e artística, necessários para a completude da obra, visto que o 

escritor exerce a função da elaboração do seguimento e construção da narrativa, 

enquanto o leitor colabora para o efeito de sentido. 

 

Além disso, esse postulado implica que o leitor ideal deveria ser capaz 
de realizar na leitura todo o potencial de sentido do texto ficcional. Mas 
já a história da recepção dos textos nos mostra que estes se atualizam 
muitas vezes de maneiras muito diferentes.  (ISER. 1996, p.65).  

 

E isso ocorre pelo fato de o leitor não percorrer exatamente o mesmo 

seguimento de atualização do texto que o autor. Pois a leitura pode adentrar tanto a 

categoria objetiva com a subjetiva. Iser conclui que o leitor Ideal deve esgotar todas 

as possibilidades em uma única leitura, inclusive as intenções idealizadas pelo autor, 

o que deixaria de abrir espaço para outras possibilidades de exploração do conteúdo 

narrativo ou indagações sobre a obra. Dessa forma,  
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O leitor ideal é, à diferença de outros tipos de leitor, uma ficção. Como 
estes, ele carece de fundamento real; mas exatamente aí se funda sua 
utilidade. Pois enquanto ficção ele preenche as lacunas da 
argumentação, que surgem muitas vezes na análise do efeito e da 
recepção da literatura. O caráter de ficção permite que o leitor ideal ser 
revista de capacidade diversas, conforme o tipo de problema que se 
procurava solucionar. (ISER. 1996, p.66).       

 

Portanto, o leitor ideal classifica-se como existente apenas em um âmbito de 

idealização ficcional devido ao alto grau de exigências das condições que o tornaria 

possível, assim como Iser coloca, o leitor atua como um complemento do artístico 

sendo o lado estético que completa a obra.  

Umberto Eco, por sua vez, desenvolve o conceito de Leitor-Modelo, seguidor 

de uma linha de leitura e análise pautada no texto - sem quaisquer interferências 

externas - e colaborador ativo a elevar os níveis interpretativos de modo a dialogar 

com o código do autor. Tal figura estaria apta a decodificar as estratégias e deduzir a 

intencionalidade do autor utilizando-se apenas dos aspectos encontrados no corpo da 

narrativa (como referências, estilo de narrador, marcações de tempo e espaço). Logo, 

o conhecimento enciclopédico também atuaria para a sua formação, pois reforçaria a 

identificação das propostas apresentadas. 

A interferência de um sujeito falante é complementar à ativação de um 
Leitor-Modelo cujo perfil intelectual só é determinada pelo tipo de 
operações interpretativas que se supõe (e se exige) que ele saiba 
executar: reconhecer similaridades, tomar em consideração certos 
jogos. (ECO. 2011, p.45). 

 

Em vista disso, o Leitor-Modelo direciona seu plano de leitura em que a sua 

atualização será pautada na construção textual e, entre os elementos inseridos no 

processo de composição. Para isso, necessita-se de certo amadurecimento de leitura 

para desenvolver o texto em seu formato ideal, em que o foco se concentra na 

interpretação, mantendo o equilíbrio entre a objetividade e a subjetividade, anulando 

as interferências externas, como opiniões pessoais ou juízo de valores, por exemplo.  

 

O Leitor-Modelo, sempre entenderemos [...] tipos de estratégia textual. 
O Leitor-Modelo constitui um conjunto de condições de êxito, 
textualmente estabelecidos, que devem ser satisfeitas para que um 
texto seja plenamente atualizado no seu conteúdo potencial. (ECO. 
2011, p.45). 
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 Embora as duas linhas teóricas sejam similares, Eco reforça a possibilidade da 

existência de um leitor próximo das orientações e insinuações do autor, mas não 

totalmente esgotador e tendendo a restrição como o mencionado por Iser. Contudo, a 

relação entre receptor e texto defendida por ambos são possíveis dentro de um quadro 

de um indivíduo que possua o nível de conhecimento exigidas em cada tipo de texto 

e, consequentemente, atingir as expectativas de excelência de leitura.  

A partir desses dois parâmetros, ao observar as anotações encontradas em S. 

- mais precisamente os comentários a lápis escritos por Eric - torna-se viável traçar 

um perfil deste enquanto leitor, tendo por fundamento seu proceder ao longo do 

romance. 

Os comentários a lápis correspondem à leitura inicial das encontradas nas 

laterais das páginas de O Navio de Teseu, que se enquadram como sendo a leitura 

de um estudioso das obras de V.M.Straka. Pelas notas, percebe-se um amplo 

conhecimento pela forma como se expressa em diversos momentos do livro. Logo, 

Eric segue alguns dos conceitos de Iser, por ser o complemento estético pela 

concretização da atualização do texto e manter-se o mais próximo do código do autor. 

E de Eco por atuar como colaborador, pelo trabalho de movimentar essa “máquina 

preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho” (ECO. 1994, p.9), 

pela interferência com o texto respondendo ao que é apresentado, tanto no nível 

interpretativo, como a demonstração de seu conhecimento enciclopédico.  

Para melhor compreender essas movimentações do papel de leitor, os escritos 

em questão podem ser separadas em três grupos: as indagações sobre as notas de 

tradução de F.X. Caldeira; as informações sobre a vida e obra de V.M.Straka; e a sua 

própria interpretação e análise. Observando a seleção das citações ressalta-se a 

importância desses componentes para a leitura empreendida por Eric e, 

consequentemente, para a forma com que sua fala atualiza o texto - seguindo um 

padrão focado exclusivamente nas informações fornecidas no corpo da narrativa e 

nos complementos feitos pela tradutora.  

Portanto, estabelecer um ponto de partida e o percurso de leitura adotado 

torna-se fundamental para traçar o perfil desse leitor e sua funcionalidade para a obra. 

Ademais, o uso das imagens das páginas de O Navio de Teseu igualmente reforça a 

maneira como esses diálogos entre receptores são divididos, além de ilustrarem a 
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organização e os conteúdos inseridos essenciais para a construção da universalidade 

de S.  

O primeiro ponto para análise são as inferências dedicadas ao procedimento 

feito por Caldeira, bem como as escolhas adotadas por esta para a entrega da versão 

final do romance. Eric adota um tom crítico quando se refere ao trabalho da tradutora 

com o material de O Navio de Teseu, refletindo sobre a inserção de conteúdos 

adicionais que – a seu ver – quebrariam o padrão de composição estabelecido pelos 

livros anteriores do conjunto e comprometeriam as intenções e o sentido pretendidos 

pelo autor em virtude de o foco ter sido deslocado da obra em si para os assuntos 

voltados à identidade de V.M. Straka.  

 

Nenhum livro de Straka jamais incluiu um prefácio, uma nota do 
tradutor, de rodapé ou qualquer texto adicional; o autor era inflexível na 
determinação de apenas seus textos deveriam aparecer entre as capas 
de seus livros. (p.xvi). 
 
Então por que fazer isso? Por que acrescentar notas de rodapé que 
se concentram na questão da identidade se você acha que os 
leitores não deviam se importar? Não faz sentido! (p.xvi) (fig.3). 
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                                (Fig.3) Nota de Eric a lápis contestando o texto de F.X. Caldeira 

  

Ao expressar tal ponto de vista, Eric posiciona-se como um Leitor-Modelo: 

debatendo as notas de Filomena e dialogando sobre diferentes indicações interpostas, 

e grifando ou destacando os trechos de fala da tradutora (fig.3). É válido citar o trecho 

voltado ao estilo das roupas usadas pelos marinheiros do navio, no qual se alude à 

provável fonte de inspiração do autor para redigir tal caracterização (fig.4). 

 

N.T Uma possível fonte para este detalhe é uma tradicional peça 
infantil apresentada na Quarta-feira de Cinzas na aldeia bávara de 
Fünfhertzen, na qual o protagonista é compelido a vestir a 
Belastunghemd, a “camisa de fardo”. A origem dessa curiosa peça 
é desconhecida. 
Não existe tal cidade, tal peça, nem a palavra “Belastunghemd”. (p. 
52). 
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             (fig.4) Comentário de Eric sobre a Nota de Rodapé da tradutora. 

 

 Seu discurso evidencia o alto nível de conhecimento enciclopédico adquirido 

ao longo de anos de estudo acerca de todo o contexto cerceador das narrativas de 

V.M. Straka. A contestação dessa nota é o provável resultado de uma pesquisa das 

peças, cidade e vestimenta descritas por Caldeira, e representaria todo um caminho 

de aquisição de informação e de elevação de sua postura enquanto receptor.  

 Além disso, a permanência de seu adendo na página - mesmo sendo este, 

hipoteticamente, o único volume assim dentre os vários de O Navio de Teseu – exporia 

e compartilharia um novo saber, auxiliando e enriquecendo o arcabouço de leitores 

futuros (como é o caso de Jennifer). 

 Embora, dentro de outras ramificações de tramas envolvendo os leitores 

ficcionais, exista a possibilidade da nota de tradução tomar um direcionamento 

incomum ao habitual (fornecer dados mais completos a respeito dos elementos 

apresentados no texto), o comentário a lápis de Eric é pertinente pela relevância da 

informação transmitida, fazendo com que outros fruidores da obra questionem e 

atentem-se aos recursos narrativos ali registrados.  

 Igual polêmica geram os acréscimos nos quais Caldeira inter-relaciona a obra 

à outras anteriores - como quando equipara o comportamento do personagem S. com 

o de Franzl, de A praça. Tal nota conteria, aparentemente, erros que são por ele 

distinguidos:  

 

1 Cf. o personagem Franzl em A praça, de Straka: um homem 
solitário sem posses é visto pela primeira vez em Chicago ao 
emergir das águas do Lago Michigan apenas cinco dias antes do 
infame massacre da Praça Haymarket. 
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Franzl e S. Agem de modo muito diferente nos protestos. VMS 
reciclando tramas, usando de formas difs. Então: ONDT como um 
olhar retrospectivo sobre seus livros, mostrando como as histórias 
poderiam ter sido escritas de modo diferente. 
 
São 10 dias, não 5 – FXC está ao menos tentando acertar os 
detalhes? 
 
Também: F não é visto – ele entra sem que ninguém perceba. Essa 
é a questão central.  (p.70.)  
 

   
(fig.5) Os apontamentos feitos por Eric (a lápis) sobre as comparações dos personagens feita por 

Caldeira. 

   

 Devido ao conhecimento abrangente do assunto em voga, Eric assinala as 

referências de Filomena sobre os personagens comparados; percebe-se claramente, 

na página 70 (figura 5), as correções efetivadas de maneira ordenada, a fim de que 

esses novos dados mantenham a coerência com os seus indicativos. Ademais, sua 

postura denota confiança nos modelos de composição de Straka e repúdio ao fato da 

tradutora igualar os enredos de O Navio de Teseu e A praça e sugerir que o primeiro 

seja um compilado de histórias “recicladas”, com pequenas alterações. Essa 
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proximidade com o texto enfatiza sua intenção de seguir – literalmente à risca - a 

escrita, o esquema e as ideias e os códigos do autor. 

A relação de Eric com as notas de rodapé de F.X. Caldeira estabelece um 

diálogo indireto entre esses dois Leitores-Modelo: enquanto esta procura registrar seu 

ponto de vista - justificando as escolhas e apresentando a forma pela qual as 

informações sobre Straka estão presentes no romance - aquele mantém certa 

criticidade, embora insira colocações relevantes – segundo seu julgamento - para a 

leitura de outras pessoas. 

 Em relação à vida e obra do autor - segundo ponto de análise - Eric detém larga 

compreensão da literatura do escritor. Entre os trechos destacados, procura-se 

pontuar passagens que reflitam a voz do autor no texto em que discutem as questões 

de identidade como sendo um paralelo com a trajetória de S. Essas marcações estão 

presentes em diversos momentos ao longo da narrativa, acompanhando o percurso 

do protagonista.  

 Uma das cenas selecionadas refere-se ao momento em que S. está admirando 

as estrelas durante a viagem com o Navio e nota distorções nas constelações, 

principalmente na de Gêmeos, que parece estar se separando; tal quadro parece 

espelhar tanto a dualidade do personagem como da vida do próprio escritor. 

 Quando olha para o céu, é como se as estrelas tivessem mudado; 
ainda pode identificar as constelações, mas suas formas estão 
diferentes. As estrelas que formam as pontas das asas da águia se 
espalham pelo céu, deixando o pássaro inconcluso, se derramando 
eternamente para o negror. O pescoço do cisne está curvado, como se 
torcido. Os gêmeos se separaram. 
 
Gêmeos à deriva = ? Fragmentação do Eu? Público x Privado? 
Papel como escritor x Papel como pessoa? Eu atual x Eu anterior? 
x Eu possível?  ( ADAMS, DORST. 2015, p.47). 
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(fig.6) Questionamentos de Eric sobre as intepretações dessa passagem em O Navio de Teseu. 

 

 A “fragmentação do Eu” é um sentimento que se faz vívido em todo o percurso 

de S., assim como as incertezas a rondarem a história pessoal de Straka. Uma 

observação com olhar atento ao comportamento do personagem traçando uma 

relação com o autor.  Nota-se também, principalmente ao observar a imagem da 

página (figura 6), a forma como a escrita, especialmente, a colocação das 

interrogações emula as anotações de um Leitor tipicamente Modelo, que se questiona 

sobre os elementos inseridos na narrativa que, produzem certo efeito de sentido, e se 

reflete tanto para a persona do escritor, como para o protagonista.  

 Em “Interlúdio”, capítulo em que o foco do narrador recai aos agentes de 

Vévoda, a presença de S. é construída sob outra perspectiva, mas ainda perceptível 

para o leitor. Em um dos segmentos ali presentes, Eric novamente tece uma 

ponderação acerca da fala do personagem passível de ser estendida ao escritor.  

 

O homem o fita com os olhos apertados à luz fraca do vagão. Eu 
conheço você? 
 
Rá!, grita o barbudo. Rá! Dá um tapa no joelho. Quase se dobra ao meio, 
histérico. Duvido, finalmente consegue.  Eu sou de longe... Faz um 
gesto, enfático, mas nenhuma direção específica, sua voz se dissolve, 
pastosa. 
 
Um homem de lugar nenhum (VMS) (ADAMS, DORST. 2015, p.302.). 
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 As incertezas sobre a identidade de V.M. Straka torna-se um exercício de 

aprimoramento sob a ótica que Eric estabelece em sua leitura do romance, para assim 

redigir os comentários de forma coerente à proposta narrativa de O Navio de Teseu, 

ou seja, tendo o cuidado de se manter ao texto, sem abusar de uma 

“hiperinterpretação”, deixando em aberto questionamentos sobre essa relação entre 

as figuras para outros momentos de revisitação ao romance, como por exemplo, o 

comentário feito em um dos parágrafos no capitulo nove: 

 

A intuição lhe diz que é o mesmo navio, de algum modo ressuscitado e 
devolvido a uma condição ainda mais lamentável que seu habitual caos 
desmazelado. Deve ser a embarcação mais desajeitada, dilapidada e 
desconjuntada a flutuar nos mares, uma ofensa até mesmo às 
sensibilidades náuticas mais compassivas.  
 
Visão de VMS de si mesmo? (ADAMS, DORST. 2015, p.395).  

 

A curta frase insinua a vida conturbada de Straka e emparelha a seguinte ideia: 

se o Navio funciona tal qual espelho do personagem, a obra poderia ser o reflexo de 

seu autor. Ademais, o ponto de interrogação possibilita inferências, interpretações e 

soluções inéditas a todo o contexto do romance e cujo desenvolvimento caberia a 

novas e diversificadas leituras. Embora Eric possua um vasto conhecimento, as 

lacunas a seu alcance de compreensão não deixariam de existir – o que não significa 

ser de sua inteira responsabilidade tal completude. 

Outro aspecto interessante são as referências de O Navio de Teseu – espaços, 

cenas e a relação de personagens com a água - que remetem a antigos livros de V. 

M. Straka. A seguir, destacam-se três momentos em que essas alusões ocorrem, 

sendo o primeiro deles a descrição da cidade de B: 

S. fica com Ostrero e Pfeifer enquanto a manifestação se arrasta pela 
noite. O sino de um campanário distante toca meia-noite, uma, duas. 
Os guias de S. circulam pela multidão, dando tapinhas nas costas e 
solidarizando-se com seus companheiros de trabalho. Pfeifer tenta 
fazer com que a polícia sonolenta entre em ação – “Três homens estão 
desaparecidos! Provavelmente mortos! Por que não fazem seu trabalho 
e investigam? – mas é dispensado com gestos; quando insiste, um dos 
policiais tira um cassetete do cinto e bate com ele na coxa, ameaçador. 
Pfeifer também dirige insultos aos sobretudos marrons pelos quais 
passa. Os três afastam a fome com pequenos pedaços de alcaçuz 
resgatados do fundo dos bolsos de Ostrero.   
 
Detalhes retirados de A Praça. (ADAMS, DORST. 2015, p.88).  
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 O enredo de “A Praça”, terceiro romance de Straka, aborda o massacre na 

praça Haymarket, em Chicago, situação análoga ao atentado em B. durante a 

manifestação contra Vévoda e que permitiria conceber a violência como temática a 

permear ambas as obras e a criar todo um padrão de escrita característico do autor - 

o uso da caneta como arma, a arte como expressão de uma voz. Novamente, o acervo 

enciclopédico de Eric colabora como identificação de informações sobre essa visão 

de leitura do texto, além dos reconhecimentos referenciais que reforçam o status de 

Leitor-Modelo. 

 O segundo exemplo remete ao uso da imagem do labirinto envolvendo as 

narrativas. Em O Navio de Teseu esse ambiente é um elemento essencial para o 

entendimento do percurso do protagonista, haja vista as menções às ruas da Cidade 

Velha, à organização das barracas na feira em El-H, aos barris de vinho na mansão 

de Vévoda, e à movimentação de S. em B, onde tenta - em meio à multidão de 

manifestantes - seguir a mulher que acredita ser Sola. 

 

Será que está ganhando terreno? Sente que deve estar, mas agora a 
única evidência que tem dela é o eco de seus passos. 
 
Ilusão CF. A cena do labirinto em Coriolis. Cena das catacumbas 
em Braxenholm. (ADAMS; DORST. 2015, p.99).  

 

 O labirinto simularia um lugar de incertezas e desencontros, onde facilmente as 

pessoas poderiam se perder devido às múltiplas direções e escolhas feitas. Essa 

mesma atmosfera ecoa na personalidade de S., uma vez que este – ao tentar 

descobrir quem realmente é e o sentido de sua trajetória - realiza um percurso 

tortuoso, repleto de revezes e dúvidas (o que seria realidade ou ilusão) e cujo desejo 

máximo é encontrar uma saída. 

  Por fim, o segmento abaixo alude à ligação dos personagens com a água 

(símbolo de renascimento, de emersão, e recomeço), presença maciça nos escritos 

de Straka. 

 

Emoção produz erros, e palavras são para os mortos, e o que começa 
na água deve terminar, e o que nela termina deve mais uma vez 
começar. 
 
Começou na água massacre de calais. Homem de Santorini. Todas as 
grandes mudanças para S. (ADAMS, DORST. 2015, p.367).  
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 Os comentários feitos por Eric ressaltando as referências, tanto das obras e o 

padrão de escrita como a vida do autor, demonstra o domínio que tem sobre o 

romance, em que o posicionamento como Leitor-Modelo/Ideal pela aproximação com 

o código do escritor e a colaboração na atualização do texto se mantém integro aos 

conteúdos presentes na narrativa, inclusive as anotações que discutem as questões 

interpretativas. 

  O último tópico analisado pelas elucidações a lápis efetuadas por Eric evoca 

observações embasadas em aspectos narrativos presentes no primeiro nível de leitura 

- como o tempo, o espaço, a dualidade entre realidade e ilusão, a mudança do 

posicionamento do narrador e a problemática identitária do protagonista.  

Além de funcionar como guias iniciais e demarcadores para que leitores 

possam apropriar-se de informações (antes desconhecidas) e aplicá-las ao longo da 

leitura, essas elucidações atuam como sinais a conduzirem o receptor a refletir sobre 

o universo e a escrita de O Navio de Teseu. 

 As notas demonstram um nível de leitura em que a análise está pautada nas 

informações fornecidas pelo texto, de um leitor possui uma sensibilidade e visão 

apurada sobre a narrativa, ressaltando pontualmente os trechos que são relevantes 

para a formação do nível interpretativo. Como é demonstrado sobre a dualidade do 

romance.  

A forma na água parece vagamente com um navio, mas é desajeitada 
e estranha; ou estava se inclinando demais na baía protegida dos 
ventos ou era produto de um artesão inábil, flutuando apenas pela graça 
caprichosa de Netuno.  
 
Então: uma cidade de leis físicas falhas também? 
 
Baixa a luneta e dá de ombros, concluindo que a forma escura deve ser 
uma formação de nuvens, talvez algum efeito ótico de ar agitado [...] 
 
Aparência x Realidade.  (ADAMS, DORST. 2015, p.13).  
     

As citações definem a Cidade Velha como um espaço de insegurança e 

instabilidade, onde as casas e edifícios apresentam alicerces irregulares e abaláveis. 

Tal caracterização enfatizaria o tom de indeterminação e transitoriedade que permeia 

o texto como um todo. 
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 Outras passagens merecedoras de realce são aquelas nas quais se discute a 

formação (ou a renovação) da identidade de S. em meio às experiências vividas no 

continente e em alto mar.  

 

[...] com um curioso distanciamento onírico, S. sente ser parido. para o 
negror salgado e espumoso [...] 
 
“Parido” – outra reinvenção do Eu. Mas é separado ou um eu 
contínuo? (ADAMS, DORST. 2015, p.66).  

 

 A primeira saída do Navio assemelha-se ao recomeço de um ciclo, visto ser 

este exatamente o momento de engajamento de S junto à causa defendida pelos 

manifestantes na cidade de B. Em terra firme, a missão de exterminar o poderio de 

Vévoda molda o caráter do personagem, transformando-se em uma motivação a mais 

para reconectar-se a sua história perdida. Porém, o Navio despertaria certa sensação 

de retorno e segurança, pois ali – ao sentir-se parte integrante do local - seu “eu” 

também é moldado. O trecho abaixo, no qual se descreve o procedimento de costura 

da boca do protagonista, identificando-o aos demais membros da tripulação, ilustra as 

considerações feitas.  

 

Coloca a linha no anzol, recostura a boca, corta as pontas dos nós com 
a navalha. (É uma tarefa simples, não mais difícil que se barbear. Pode 
fazer isso no escuro. Pode fazer isso com o vento de trinta nós em 
mares de dois metros. Pode fazer isso dormindo, e provavelmente fez.) 
Do dr. B: é fácil se acostumar a fazer coisas que são prejudiciais a 
nós mesmos. Faça com frequência suficiente e se torna hábito 
comum/habitual – assim como a vida. (ADAMS, DORST. 2015, p. 
306).  
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(fig.7) Ilustração feita sobre a forma de costura usada por S. e os tripulantes do Navio. 

 

 Esse ritual, como enfatiza Eric, é incorporado na vida de S. e influi em seus 

caracteres físicos, mentais e psicológicos. Além disso, o desenho retratando como 

essa costura é feita (Figura 7) torna-se um elemento adicional a auxiliar o processo 

imaginativo de futuros leitores, transpondo a cena escrita para a imagem. 

 O tempo em terra firme e em alto mar é temática importante, uma vez que 

diversas marcações exploram tal dicotomia e intentam dirigir o olhar do receptor a 

esse componente narrativo. Logo, foram selecionados dois momentos do romance 
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que ressaltam esse aspecto; o primeiro deles corresponde ao suposto vislumbre de 

Sola por S. durante o tumulto dos manifestantes na cidade de B.  

O rosto está mais redondo, mais carnudo – mais velho, pensa, como se 
ela tivesse envelhecido cinco anos em questão de semanas.   
 
Tempo passa em ritmos diferentes (navio x terra) (ADAMS, DORST. 
2015, p. 96). 
 

  

                   (fig. 8) Comentário de Eric a lápis com o apontamento feito por Jennifer. 

 

 O comentário deslocado para margem esquerda da página – porém na mesma 

altura do trecho sublinhado - funciona como um alerta ao leitor para que este perceba 

as diferenças temporais entre os dois espaços. Tal interferência, como se nota, gera 

as consequências pretendidas – vide a resposta de Jen: “não notei na primeira vez 

que li” (fig. 8; p.96). Assim, o registro de Eric, além de indicar a sua própria experiência 

de leitura e conhecimento sobre a obra, reforça a ideia de direcionamento para outros 

leitores, em que o texto possui diversos componentes que podem influenciar os níveis 

interpretativos.   

 O segundo segmento a servir de exemplo corresponde à menção ao 

mecanismo incomum encontrado no Navio e que interferiria na passagem do tempo. 
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Depois de algum tempo percebe sons mais distantes: o ronco de um 
zumbido contínuo envolto na estática fricativa de um rádio mal 
sincronizado. Talvez, pensa, seja o som do tempo acelerando. 
A tecnologia avançada com o tempo – tão rápido quanto o tempo 
do navio. Estamos décadas à frente do ponto do Cap. 1. (ADAMS, 
DORST. 2015, p.268). 

  

A marcação enfática de Eric surge para confirmar ao leitor esse fenômeno que 

ressalta a dualidade dos ambientes e envolve o protagonista em uma constante 

sensação de estranhamento e desorientação. O resultado desses comentários torna-

se no direcionamento ao receptor para a leitura do romance de O Navio de Teseu, 

mantendo o seguimento coerente dentro das propostas do enredo, sem uma 

interferência de questões externas ao texto. 

A alternância de foco narrativo - ora acompanhando do personagem, ora 

voltando-se e dialogando com o leitor a fim de aproximá-lo das ações ficcionais – é 

considerada aspecto merecedor de exposições diretas e elucidativas.  

 

Há uma bicicleta caída de lado no cais, logo além da multidão, separada 
da fila de policiais que arrastam os pés, inquietos e bocejam por pilhas 
de estrados de madeiras altas, placas de aço e canos unidos por 
braçadeiras metálicas. [...] Vigie a cesta. Não vigie o homem de 
macacão que sai da multidão, coloca outro pacote de papel pardo na 
cesta e depois recua para o caos e desaparece na história. 
 
Narrad. Se afasta de S., torna-se onisciente, dirigindo-se 
diretamente ao leitor. (ADAMS, DORST. 2015, p.103).  

 

 A percepção dessa mudança e o uso da definição “narrador onisciente” 

ressaltam o conhecimento das seleções contextuais e circunstanciais dentro da 

formação da estrutura enciclopédica de Eric, como um reflexo de todo um processo 

de amadurecimento de leitura através dos anos de estudo, pelo uso da terminologia 

apurada e acadêmica sobre o relator.  

A postura adotada acompanha a movimentação do texto, perpassando pelas 

indeterminações dos personagens ou da própria estrutura narrativa, preenchendo 

essas lacunas, reformulando todo o processo de deduções e especulações que são 

os suportes para a atualização e a construção dos níveis interpretativos. O trabalho 

de aproximação do leitor com a narrativa fortalece as bases da formação do sistema 

de informações que, gradativamente, organizam-se entre as classificações dos 

códigos e subcódigos, resultando no nível de conhecimento enciclopédico.  
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No caso de Eric, o aprofundamento na leitura e no estudo das obras de Straka 

respalda seus comentários e embasa seu posicionamento em diferentes momentos 

do romance. Em consequência, torna-se uma figura cujas falas – ao identificar os 

elementos a comporem traços estilísticos do escritor; ao reconhecer referências 

intratextuais e circunstanciais, ao reiterar pontos essenciais e expor alterações 

narrativas relevantes - transmitem confiança e fundamentam seu amplo entendimento 

de O Navio de Teseu.  

As características cognitivas presentes nos comentários instituem o equilíbrio 

entre interpretação e conhecimento de mundo e o enquadrariam na categoria de leitor-

Modelo/Ideal e, embora não alcance os parâmetros exigidos por Iser, de esgotamento 

textual e seguimento do mesmo código do autor, ainda assim possui as propriedades 

que o aproxima da escrita de Straka, sendo o complemento estético para o artístico. 

Ademais, atende as condições de leitor identificadas por Eco ao colaborar para a 

atualização e movimentação textual e ao conquistar o nível de excelência de leitura 

em decorrência do amadurecimento e constância no estudo da obra. 

Não obstante, a maneira como as notas são construídas agregando valores 

relevantes para dos níveis de atualização e interpretação textual igualmente elevam a 

condição e a função de Eric, classificando-o como um Leitor-Guia, uma vez que esse 

posicionamento surge como uma ferramenta que propõe a formação de um Empírico 

para o Modelo, do aprimoramento da experiencia de leitura. As marcações passam a 

representar direcionamentos que auxiliam aqueles que se encontram nos estágios 

iniciais na construção dos alicerces do conhecimento enciclopédico.  

Ademais, essas posturas críticas simultaneamente conduzem a leitura de 

receptores reais, ao contribuírem para a formação de uma rede de informações acerca 

das narrativas englobadas em S.  

 Em vista disso, o Leitor-Guia configura-se enquanto um suporte para uma 

apreciação literária, pontuando os elementos determinantes para o enfeito de sentido 

e o prosseguimento analítico da obra, e um artificio a aproximar o leitor do código do 

autor.  Em síntese, Eric representa a primeira leitura presente em O Navio de Teseu, 

o contato inicial para o leitor empírico (real ou fictício), colaborando diretamente para 

o processo de formação do Leitor-Modelo. Tornando-se posteriormente condição 

fundamental para o processo de aperfeiçoamento da condição de leitora de Jennifer. 
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3.2 - AS INTERAÇÕES COM O LEITOR-GUIA E A TRANSITORIEDADE ENTRE O 

EMPÍRICO E O MODELO. 

 

As teorias de Wolfgang Iser e Umberto Eco sobre as categorias de leitores, 

como visto anteriormente, dividem-se em dois polos. Para Eco, identificam-se o Leitor-

Modelo e o Empírico e, para Iser, o Ideal e Contemporâneo; definidos pelo nível e 

experiência de leitura, em que o grau de conhecimento enciclopédico é o instrumento 

principal para determinar o comportamento do receptor em relação ao texto.  

O Leitor-Modelo fundamenta o seu trabalho de atualização textual nos 

elementos existentes na narrativa de maneira que se aproxime do código do autor. O 

Empírico, por sua vez, define-se como: 

 

Qualquer pessoa quando for ler um texto. Os leitores empíricos estão 
aptos a ler de várias maneiras, e não há lei que lhes diga como devem 
fazê-lo, por que eles em geral usam o texto como veículo para suas 
próprias paixões, as quais podem vir de fora do texto ou ser suscitadas 
por acaso do texto. (ECO, 2013. p.41).  

 

Em outras palavras, ele usufrui da leitura como um reflexo de suas experiências 

pessoais: ao acercar-se de uma composição escrita mediante o grau de afetividade e 

entretenimento que este incita, interferirá no campo interpretativo de maneira 

emocional, efêmera e superficial. Não há, por parte dele, a assunção de um 

compromisso formal em estabelecer análises precisas e estudos apurados do texto, 

em identificar suas problemáticas ou as intenções do autor; ele firmaria apenas um 

acordo casual com a leitura. 

Para Iser, o Leitor Ideal segue exatamente o mesmo código do autor, 

esgotando o conteúdo textual, atingindo o seu nível máximo já no primeiro contato e 

adotando um padrão objetivo. Por outro lado, o Leitor Contemporâneo apoia-se em 

um âmbito subjetivo – no qual o juízo de valor intervém na recepção da composição -

, ou seja, a leitura poderá sofrer a interferência conforme as concepções do leitor. 

 

Dizer que gostamos de um romance porque os personagens são 
realistas significa revestir uma característica verificável de uma 
avaliação subjetiva cuja exigência de valor pode contar, no melhor dos 
casos, com consenso. O uso de características objetivamente dadas 
para uma preferência subjetiva ainda não torna objetivo o juízo de valor, 
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mas só concretiza as preferências subjetivas do intérprete. Tal processo 
evidencia as orientações que nos dirigem. (ISER. 1996. p.57). 
 

Tais características ecoariam, de certa forma, nos Leitores- Empíricos de Eco, 

visto esses denotarem semelhante envolvimento pessoal e emocional quando 

defrontados com uma obra e as sensações e os conceitos (“certo”, “errado”, “boa”, 

“ruim”) por ela suscitados. 

Entretanto, ambos os críticos reforçam a possibilidade de transformação do 

receptor – de subjetivo para objetivo; de empírico a modelo – através do 

amadurecimento e desenvolvimento do compromisso para com o texto, do 

aprimoramento do conhecimento enciclopédico e do posicionamento diante das 

questões abarcadas na construção do enredo. Nenhum leitor é, inicial e 

imediatamente, concebido como modelo, pois é o objeto de fruição que possibilitará a 

sua evolução na aquisição de saberes e experiência de leitura. Em outras palavras, 

“Portanto, prever o próprio Leitor – Modelo não significa somente “esperar” que exista, 

mas significa também mover o texto de modo a construí-lo. O texto não apenas 

repousa numa competência, mas contribui para construí-la” (ECO, 2011, p.40).  

Como visto no tópico anterior, os comentários de Eric permitem que ele se 

encaixe na categoria de Modelo, pois os seus conhecimentos sobre o romance o 

colocam tal qual um Leitor-Guia, devido ao estudo acerca de Straka, amplia a 

experiência de leitura pela presença de suas anotações, contribuindo para a evolução 

do Leitor- Empírico, como no caso da segunda leitora.  

Jennifer é apresentada como alguém a se deparar com o romance enquanto 

organizava os livros de uma biblioteca; ao abrir as páginas de O Navio de Teseu achou 

curiosa a mensagem “Caso encontre este livro, por favor devolva-o à sala p19, 

Biblioteca Central, Pollard State University” e resolveu “respondê-la”, descrevendo 

como encontrou o objeto e que já havia começado a lê-lo. A partir dessa troca de 

informações, essas duas figuras consolidam um sistema de comunicação em que 

compartilham suas experiências de leitura: Eric como um mentor (o Leitor-Guia) e Jen 

enquanto receptor Empírico, e que gradativamente adquire o potencial de Modelo. 

Dessa forma, os trechos selecionados nesse momento procuram demonstrar a 

evolução das ideias, interpretações e compreensões impressas nas notas dessa dupla 
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– comparando menções, ressaltando suas posturas sobre a obra – simulando e 

começando, assim um novo percurso de leitura.  

Portanto, há uma divisão entre as condutas desses leitores perante o texto, que 

se modifica ao longo das páginas, acompanhando o trabalho do Leitor-Guia no 

processo de aprimoramento do Leitor-Empírico, encaminhando a transição para o 

Modelo. Em vista disso, os comentários agora analisados propõem-se a exibir o 

direcionamento da forma de leitura de Jennifer - utilizando como suporte os 

apontamentos a lápis e à caneta de Eric – e seu processo de construção de 

conhecimento. A fim de ilustrar essa interação e o modo como esse diálogo foi 

organizado e contribuiu para caminhar crítico dessa leitora em meio à narrativa, 

julgou-se útil anexar algumas imagens de páginas totais ou parciais de O Navio de 

Teseu. 

Já se antevê, na folha de rosto, os traços de perfil de Eric – estudioso a anos 

da literatura produzida por Straka e detentor de um alto nível interpretativo e 

enciclopédico sobre o tema, caraterísticas a validarem o tom crítico assumido quando 

debate o trabalho realizado por F.X. Caldeira - e de Jen, que por ser uma nova 

receptora das obras fundamenta suas interpretações em argumentações 

extratextuais.  

Após a apresentação da interação inicial desse par fictício há uma relativa 

passagem de tempo até a sua continuação promovida pela inferência escrita por Jen 

no final de “Nota de Tradução e Prefácio”. 

[...] Ele compreendia que a minha fidelidade a ele era, e é, inabalável 
do início ao fim. 
 
Jen: Esta frase está em Coriolis (p. 464). E em Sapatos Alados (p.268). 
(ADAMS; DORST. 2015, p.xiv)  
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                                             (fig. 9) Resposta de Jen ao comentário a lápis. 

 

Ao observar a figura 9 percebe-se que Jen dialoga com a frase grifada a lápis. 

Não obstante, sua ação de indicar as páginas em que existem essas mesmas 

marcações em outros romances de Straka, a receptora comprova o seu progresso na 

estruturação e aquisição de novas informações e, consequentemente, o 

aprimoramento de seu arcabouço acerca do estilo de escrita do autor.  Essa 

empreitada será reiterada em trechos posteriores, como sua resposta ao comentário 

a lápis feita no capítulo um (fig. 10). 

 

[...] esta é uma cidade de geometrias antigas e falhas.     
 
Cf. O Gato Malhado: linhas de Nazca = “geometrias antigas” (p.33) 
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Jen: A Caverna Pintada também (p.144) 
 
Eric: Espera aí: você também já leu esse?  
 
Jen: É isso aí. É bom estar interessada em alguma coisa de novo. 
(ABRAMS; DORST. 2015, p.4). 

 
  

 

(fig.10) Observação feita por Jen sobre o comentário a lápis, mantendo um diálogo com Eric. 

 

 Embora seja visível o desenvolvimento de pesquisas sobre Straka e seus livros, 

há resquícios de empirismo em sua fala que delineiam certa instabilidade ainda nas 

reflexões apoiadas no texto. Em outras palavras, essa atuação gera um afastamento 

das características do Leitor-Modelo (e, consequentemente, do código do autor), 
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resultando em um debate das perspectivas propiciadas por determinados momentos 

do romance.  

 As comunicações de Jennifer e Eric apresentam marcas a definirem com 

clareza os limites discursivos do Leitor-Empírico/Contemporâneo e do Modelo/Ideal, 

em que este procura racionalizar e manter-se especificamente ao corpus, enquanto 

aquela busca elementos extratextuais - incluindo uma carga de opinião - para a sua 

interpretação. Divisão essa aparente na imagem abaixo (Figura 11), na qual se 

distingue as falas dos leitores e o modo como simulam uma troca de informações entre 

um receptor compromissado com uma leitura focada na composição literária em si e 

um outro de falas e conceitos com bases mais informais e para além daquelas 

páginas.   

 

 

(fig.11) Troca de mensagens entre Eric e Jennifer. 
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Ele então pensa em como os outros o veem. Devem imaginar que 
espera por algo ou alguém, mas não está certo sobre o que, ou quem, 
poderia ser.     
Jen: Para mim, isso totalmente parece Straka falando de si mesmo – 
escrevendo para alguém (de forma romântica).  
 
Eric: Cuidado ao ligar tudo em um livro à personalidade do autor. Às 
vezes ficção é apenas ficção. 
 
Jen: Eu poderia dar um monte de exemplos de você falando a mesma 
coisa.  
 
Eric: Não estou dizendo que não faço – apenas que nós precisamos ter 
cuidado com as conclusões a que chegamos. 
 
Jen: Talvez eu esteja lendo dessa forma pq eu estou apenas sentada, 
totalmente sem rumo, esperando por alguém. 
 
Eric: Isso é o rompimento falando. (ABRAMS; DORST. 2015, p.17).  
 

O uso de expressões pessoais (“Para mim”) e modais (“Talvez”) acentua o tom 

especulativo de Jennifer diante dos fatos narrados. Pode ocorrer do processo de 

leitura permitir ao leitor realizar o movimento de constante teorização sobre objeto, 

mas, especificamente neste caso, seus comentários pautam-se em juízos e 

questionamentos extratextuais - comportamento esse aplicável à teoria de Eco sobre 

a apropriação do texto e sua reprodução (a identificação e o apego pessoal com 

personagens e enredos, por exemplo) na vida do receptor. 

 Em contraponto, Eric procura trabalhar e manter seu foco nos elementos e 

dados contidos nos escritos, recorrendo inclusive a alertas (“cuidado com as 

conclusões” e “ligar o livro à personalidade do autor”) para reforçar a importância da 

cautela ao entrelaçar noções de cunho pessoal a constructos analíticos. Mesmo que 

admita uma ligação afetuosa com a obra, a postura adotada por ele é de um Leitor-

Modelo, como mostra os comentários encontrados na última página do primeiro 

capítulo do romance. 

 

[...] e S. se vê desejando poder voltar ao tempo [...] 
Jen: Arrependimento – talvez insinuando arrependimentos do próprio 
Straka. 
 
Eric: De novo: você precisa tomar cuidado. Nem tudo que um escritor 
escreve é sobre o escritor. (ABRAMS; DORST. 2015, p.35).  
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 O debate feito por meio das notas estabelece relações fundamentais para o 

processo evolutivo do Empírico, uma vez que, o Guia se utiliza de artifícios que 

direciona o leitor a seguir pelos caminhos traçados no texto, incentivando a ampliar 

seus conhecimentos sobre o objeto de estudo. A fim de se aprofundar nos códigos 

existentes no corpo da ficção e obter um melhor entendimento de seu significado, 

Jennifer começa a se atentar a detalhes referenciais e lexicais para alcançar, pouco a 

pouco, os níveis esperados pelo Leitor-Modelo e fortalecer a estruturação de seu 

conhecimento enciclopédico.  

 Nota-se, no título do terceiro capítulo de O Navio de Teseu, uma mensagem 

escrita por ela que, ao expor a definição da palavra “emersão”, denota sua dedicação 

em buscar aperfeiçoar o seu dicionário de base, internalizando vocábulos talvez antes 

distantes de sua realidade. 

A EMERSÃO DE S. 
 
Jen: “s. (1) o processo de emergir da água após ter ficado submerso;(2) 
(astron.) a reemergência de um corpo celestial após eclipse ou 
ocultação.” (ABRAMS, DORST, 2015, p.69).  
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(fig.12) Notas de Jennifer sobre o título do capítulo. 

 

 Além disso, seu comprometimento em conservar-se nos limites interpretativos 

coerentes às propostas da narrativa eleva seu grau de percepção de leitura – 

caractere este exemplificado nas exposições deixadas ao decorrer das páginas. 

 
[...] Ele se descobriu pensando na mulher do bar e desejando com uma 
intensidade repentina e surpreendente poder vê-la novamente para lhe 
contar a conclusão a que chegara sobre si mesmo. 
Jen: S. parece meio solitário. Desesperado até. (ADAMS, DORST, 
2015, p.72).  
 
 

 A anotação mostra um ponto de vista interpretativo, e embora as palavras 

usadas deem o sentido de incerteza como “meio” e “até”, o comentário não possui 

uma carga que expresse opinião. Ainda mais por se tratar de um momento em que S. 

havia escapado de sua clausura do Navio e se encontrava em um lugar totalmente 

novo e ainda sentindo-se perdido, sem saber ao certo sobre a própria identidade.  
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 Com o andamento da história, Jennifer começa a refinar seu trabalho enquanto 

receptora de um produto literário, evidência comprovada principalmente pelo fato da 

intensificação da sua interação com o Leitor-Guia. 

 

Eu sentira a postura superior deles antes, dissera, e também desgosto, 
mesquinharia e oportunismo, mas nunca desprezo. 
 
Eric a lápis: Ver o discurso do pregador mendigo sobre a “história 
do capitalismo” em Wine Blood (cap.16) 
 
Jen: ...Um discurso que é basicamente o começo do fim para ele. 
(ABRAMS; DORST. 2015, p. 93).  
 

 A princípio, os comentários a lápis de Eric atuam como marcações a auxiliar na 

localização de citações essenciais para o desenvolvimento de seu estudo sobre O 

Navio de Teseu. Entretanto, transformam-se em ferramentas a direcionarem a 

atenção do leitor à diferentes particularidades - as referências a outras obras de 

Straka, as alternâncias de foco narrativo e perspectivas analíticas - que passam a 

ecoar nas falas de sua interlocutora.  

 

[...] como se ela tivesse envelhecido cinco anos em questão de 
semanas. 
 
Eric a lápis: Tempo passa em ritmos diferentes (navio x terra) 
 
Jen: Não notei da primeira vez que li. (ABRAMS; DORST, 2015, p.96).  
 

  

(fig.13) Resposta de Jen ao comentário a lápis. 
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[...] 
 
[...] Pfeifer teve um momento desconfortável quando sua orelha ferida 
voltou a sangrar, 
 
Eric a lápis: sofrimento físico = sofrimento moral. 
 
Jen: Não havia pensado nisso antes. (ABRAMS; DORST, 2015, p.138)  

 

 

(fig. 14) diálogo de Jen com o Leitor Guia 

 

No trecho em destaque abaixo percebe-se a atuação do Leitor-Guia por meio 

da afirmação de Jen dizendo que não havia percebido a mudança da passagem do 

tempo entre os espaços, indicando que a anotação auxiliou em sua percepção sobre 

o texto. 

 [...] a mais penetrante é a de saber que está deixando Sola partir, 
deixando que desapareça em um mundo incerto de segredos não 
revelados. 
 
Eric a lápis: Narrad. Se afasta de S., torna-se onisciente, dirigindo-
se diretamente ao leitor. 
 
Jen: Eu gosto disso – legal um intervalo de dentro da cabeça de S.  
 
Eric: E dá a sensação de que há forças muito maiores que S. em ação. 
(ABRAMS; DORST. 2015, p.103). 
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(Fig.15) Diálogo entre Jen e Eric. 

 

 A troca de informações entre a dupla fortalece a consolidação do conhecimento 

enciclopédico do receptor Empírico em a transição para o padrão do Modelo; bem 

como o reconhecimento dos elementos inseridos no texto confirmaria o êxito da 

função exercida pelo Leitor-Guia de incentivar e orientar leituras e interpretações, ato 

observável nas figuras 13, 14 e 15 onde se detecta a formação do diálogo pela 

maneira como as colocações se organizam - partindo da escrita primária de Eric para, 

em seguida, as respostas de Jen.  

 Apesar da notória progressão e refinamento das habilidades de compreensão 

textual, algumas observações de Jennifer permanecem no âmbito do empirismo, 

levando-a a cometer deslizes tal qual o emprego de expressões cujos argumentos 
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fundamentam-se em opiniões pessoais.  Mesmo com o avançar da linha temporal de 

diálogo entre ela e Eric, essa modalidade de notas permeia, inclusive, os últimos 

capítulos de O Navio de Teseu, antevendo que tal prática tornou-se um hábito de 

escrita comum ao longo das páginas do romance. Para exemplificar, foram 

selecionados determinados trechos que exibem esse comportamento da leitora em 

relação a sua concepção analítica. 

 
Sobre si mesmo, claro, ainda não sabia nada. 
Então: em que poderia se basear se não em seus instintos? 
 
Jen: Eu não engulo isso. Quero dizer, você ainda pode se basear em 
sua noção básica de moralidade, de certo e errado. S. tem uma, é só 
que as decisões que ele toma como base nela nem sempre 
funcionalidade. (ABRAMS; DORST. 2015, p. 87).   
 

 

(Fig. 16) Comentário de Jennifer que expressa a sua opinião sobre a passagem do romance. 

 Neste ponto do romance define-se como o ponto inicial do processo de 

amadurecimento de leitura, tornando-se plausível a utilização de expressões como 

“eu não engulo isso” durante a análise, mesmo com o auxílio de um leitor experiente. 

Contudo, Jennifer faz o uso dessas frases com posicionamentos pessoais novamente 

em outros momentos, mesmo com o avanço da linha temporal entre os comentários, 

em que já possui um conhecimento enciclopédico aprimorado, claramente notados ao 

comparar as figuras 16 e 17, onde as anotações são feitas em azul, ou seja, a linha 

inicial da escrita de Jen, e a imagem 18, com comentários em vermelho e roxo, que 

correspondem a outro momento posterior. 

 

O macaco estica os lábios para trás, revelando um vazio de dentes na 
boca. 
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Jen: Por que todos os detalhes dentários perturbadores? (ABRAMS; 
DORST. 2015, p.401).  
 

  

(fig.17) Comentário de Jen. 

  

[...] o navio é um dos deles, e quanto às identidades das duas pessoas 
ao timão, bem, os deixarão a imaginação criar suas feições. 
 
Eric: Até a versão de Filomena é um pouco ambígua. 
 
Jen: Eu não acho que seja. (ABRAMS; DORST. 2015, p.456).  
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(fig.18) Comentários dos leitores fictícios ao final do romance.  

  

 Portanto, o trabalho de atualização textual feito por Jen ocorre no âmbito das 

formalidades no seguimento interpretativo do Leitor-Guia, em que os comentários a 

lápis deixados por Eric e parte dos escritos à caneta colaboraram para a formação e 

desenvolvimento de seus próprios conhecimentos sobre as obras de Straka e a 

instigando a construir um olhar crítico e um posicionamento mais sensato e ponderado 

sobre a narrativa. Em outras palavras, espera-se dela um seguimento de leitura e 

análise nos padrões de um Leitor- Modelo/ Ideal. 

 

Devemos, assim, distinguir entre o uso livre de um texto aceito como 
estímulo imaginativo e a interpretação de um texto aberto. É nessa 
fronteira que se baseia sem ambiguidade teórica a possibilidade que 
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Barthes chama de texto fruição ou gozo: a pessoa tem que decidir se 
usa um texto como texto de fruição ou se um determinado texto 
considera como constitutiva da própria estratégia (e, portanto, da 
própria interpretação) a estimulação ao uso mais livre possível. 
Acreditamos, porém, que alguns limites são estabelecidos e que a 
noção de interpretação sempre envolve uma dialética entre estratégia 
do autor e resposta do Leitor-Modelo. (ECO, 2011, p. 43).  

 

  A quebra desses limites estabelecidos modifica a elaboração das 

características postadas para o receptor que dialoga com o código do autor, e a 

resposta esperada pelo leitor pode sofrer alguns desvios que resultam em conteúdo 

interpretativo variável devido a carga extratextual e pessoal inserida no contexto. 

 A postura de Jennifer não se atém nem unicamente aos elementos presentes 

no texto nem exclusivamente ao empirismo, pois é evidente seu conhecimento e 

estudo dos romances do autor, além do reconhecimento referenciais e as análises 

feitas seguindo o conteúdo intratextual. 

 A transitoriedade de Jennifer e a as orientações de Eric promovem um debate 

sobre as distintas perspectivas desses leitores ficcionais em relação ao texto, 

provocando uma dinâmica para O Navio de Teseu sobre a forma de leitura e a postura 

necessária para compreender a estrutura elaborada para o romance. Possibilitando 

assim, uma abertura para que o leitor real igualmente aja sobre o corpus para que o 

ciclo de atualização e interação se mantenha constante. 

A confluência de leituras explicitadas nas conversações de Jen e Eric se 

transformam em narrativa de ficção à parte que leva receptor real a exercitar novas 

formas de desvendamento do texto. Ambos se tornam orientadores de leitura, 

disfarçados no seu jogo intratextual. 
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CAPÍTULO 4 – A MATERIALIDADE DO TEXTO E O JOGO COM AS NARRATIVAS 

 

4.1 - A MATERIALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS. 

 

A formação dos leitores revela a relevância do papel desses para com o texto, 

pela a organização de uma rede de informações que se encontram divididas, mas que 

se interligam, resultando em posicionamentos críticos interpretativos que enriquecem 

o conhecimento enciclopédico, elevando as condições e características dos 

receptores fictícios presentes em S., assim como as funcionalidades dentro das 

propostas de leitura da obra. 

 Eric apresenta-se, em um primeiro momento, como um Leitor-Modelo/Ideal ao 

demonstrar – principalmente em seus comentários redigidos à lápis - um vasto 

conhecimento da literatura de V.M. Straka, especialmente de O Navio de Teseu. 

Essas anotações permitem elevá-lo, posteriormente, à condição de Leitor-Guia devido 

ao seu exercício de demarcar e alinhavar pontos cruciais dos elementos de 

estruturação narrativa - como tempo, espaço, e personagens -, encaminhando-o a 

aproximar-se do código do autor e a, com tais bases, consolidar-se em um processo 

de interpretação textual e produção de sentido. Em outras palavras, o Leitor-Guia atua 

enquanto uma ferramenta a auxiliar outros leitores a aprimorar suas percepções sobre 

o texto. 

 Jennifer, por sua vez, utiliza-se dos direcionamentos desse Leitor-Guia para 

orientar-se e aprofundar-se no romance e nas questões do autor. Essa partilha e 

diálogo contribuirão para fortalecer o conhecimento enciclopédico dessa receptora 

fictícia, fazendo-a transitar de Leitor-Empírico para o Modelo. Entretanto, notam-se 

oscilações em sua fala (ora com traços de empirismo, ora de Modelo) que, embora 

mantenha e reflita seu comprometimento em realizar uma análise objetiva, rompem 

determinada sequência de leitura e interpretação e podem intervir, inclusive, na 

abordagem narrativa escolhida pelo leitor real.  

 Portanto, ambos se apropriam do texto e o atualizam de maneiras distintas, 

porém o objetivo conserva-se o mesmo: desvendar a história de O Navio de Teseu - 

“This process, whereby the reader formulates the unwritten text, requires active 
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participation on his part, and thus the formulated meaning becomes a direct product 

and a direct experience of the reader.”10 (ISER. 1980, p.44-45).  As partilhas efetuadas 

interferem nas mudanças de perspectivas tanto de um quanto do outro, estabelecendo 

um diálogo no qual aspectos complementares são debatidos, conferindo uma 

dinâmica própria às anotações espaçadas ao decorrer de toda obra.  

 A partir dessas conversações surge outra narrativa que projeta a trajetória 

pessoal dos dois personagens. Essa relação “epistolar” molda um enredo centrado 

nos diferentes níveis de envolvimento entre Eric e Jennifer: a passagem temporal é 

demarcada pelas variadas cores das notas; o livro em si, combinado a uma certa 

ambientação acadêmica (locais vitais para essas figuras), são os espaços nos quais 

os fatos transcorrem, e o mediador (ou narrador) está ausente, exigindo a ancoragem 

do leitor real nos registros.  

 Ademais, outro sustentáculo de tal linha narrativa é a materialidade do texto, 

pois os encartes, cartões postais e folhas avulsas preenchem as lacunas deixadas 

pelos comentários, uma vez ser limitado o espaço das páginas e deixando pouca 

margem de trabalho para o aprimoramento dos perfis e da análise de O Navio de 

Teseu. Dessa forma, as diferentes composições inseridas ao longo do romance 

trazem para o leitor real o adendo necessário. Para melhor ilustrar a utilização desse 

recurso, foram selecionados dois documentos exemplificadores das experiências 

basilares para a caracterização de Eric e Jen. 

Dentre os diálogos escritos há fragmentos cujo discurso contém significativa 

carga pessoal e se mantem distantes das referências voltadas à narrativa principal. 

Logo, a estruturação do personagem solidifica-se pelo equilíbrio entre as 

particularidades voltadas ao caráter exclusivamente acadêmico e a “humanização” por 

meio das revelações sobre suas vivências pretéritas e atuais.  

 No fragmento abaixo, Jen menciona, ao tecer um comentário em “resposta” 

aos apontamentos de Eric referentes às “memorias defeituosas” do protagonista 

acerca de seu passado (Fig.19), um evento que lhe aconteceu: 

 

 
10 Esse processo, pelo qual o leitor especula sobre o texto não escrito, requer a sua participação ativa, e então, o 
sentido formulado torna-se o produto direto e uma experiência direta do leitor. (tradução nossa). 
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[...] Ele não pode simplesmente ficar sentado se sentindo doente e 
vasculhando inutilmente uma memória defeituosa; 
 
Eric a lápis: As memórias não são todas assim? 
 
Jen: Lembre-me de contar sobre o dia que desapareci, 
 
Eric à caneta: CONTE AGORA. 
 
Jen: Vai demorar demais. E não tem espaço suficiente. (ABRAMS; 
DORST. 2015, p. 41). 
 

                              

(Fig.19) Sequência dos diálogos a partir do comentário a lápis, seguindo para os de Jen em azul e Eric em preto. 

 

Partindo da abordagem da temática da memória (e, consequentemente, a de 

resgate de uma identidade), a leitora fictícia introduz um novo dado, fomentando 

expectativas tanto em Eric como no leitor real acerca do desfecho dessa ocorrência – 

comentada novamente apenas nas páginas do capítulo Três onde inferências à lápis 

remontam ao momento em que S. está seguindo uma pessoa julgando ser Sola, em 

meio à multidão na manifestação na cidade de B. Nesse segmento, Jennifer procura 

expor sua explicação sobre a cena, demonstrando certa compreensão diante do 

afastamento da mulher durante a perseguição (Fig.20).  

 

Então S. simplesmente assente e vai apressado na direção que seguia. 
Sola ainda deve estar por perto. Ele só precisa localizar novamente o 
som de seus sapatos. 
 
Eric a lápis: Ela está perto, mas evasiva. (Sola como musa do 
escritor? CF. Cap. 9) 
 
Jen: Provavelmente pq ele está desaparecido – há alguns meses. 
 
Eric à caneta: Você não pode simplesmente supor isso. (ADAMS; 
DORST. 2015, p. 101).  
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                                              (Fig.20) Resposta de Jen ao comentário a lápis. 

 

Como exposto no capítulo anterior, Eric contesta Jen por utilizar-se de 

empirismo para interpretar o texto, pois a afirmação é feita baseada em um provável 

sentimento dos personagens, em que o desaparecimento de S. possa ter influenciado 

no comportamento de Sola durante a passagem em B.  

No entanto, o posicionamento de Jennifer em relação às cenas comentadas 

também permitem uma abertura para que seja divulgada uma informação que não 

está relacionada a análise de O Navio de Teseu, pela forma como foi anunciada 

anteriormente no corpo do texto. Na figura 18 onde anuncia um fato ocorrido em sua 

vida com a frase “Lembre-me de contar sobre o dia que desapareci”, e na 19 

demonstrando a compreensão do comportamento da personagem do romance em 

relação ao protagonista ao responder o comentário a lápis com “Provavelmente pq ele 

está desaparecido – há alguns meses”, sugerindo um entendimento da reação de 

“Sola” por compartilhar uma história semelhante. Os indícios feitos por Jen são 

esclarecidos somente na primeira carta endereçada a Eric, detalhando as memórias 

de um episódio acontecido na infância.    
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                                         (Fig. 21) Primeira carta escrita por Jennifer para Eric. 

 

 As descrições presentes na carta acima (fig.21) seguem um fluxo narrativo 

alinhavando detalhes específicos do episódio, como o espaço: “[...] piquenique dessa 

companhia no Cruzatte Park”; o tempo: “[...] desapareci quando era criança. Só por 

um dia. Uma tarde, na verdade”, e principalmente os sentimentos da narradora, 

externando diversas vezes as angústias, as preocupações, as inseguranças e o 

fascínio frente a um mundo fora da realidade rotineira de uma criança. 

 

[...] Eu fui a criança que todo mundo procura embora passe o tempo 
todo pensando que aquilo não vai ter um final feliz. [...] 
[...] Então, a certa altura da tarde, não sei exatamente quando, me 
afastei do grupo. Por quê? Não sei. Tenho a vaga sensação de que 
meus pais não estavam se dando bem e que de repente percebi a 
tensão de um modo que não me dera conta antes [...]Talvez eu tenha 
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me afastado só porque lá parecia mais interessante do que aqui. Quero 
dizer, isso é o que fazem as crianças, certo?[...] 
[...] O que lembro claramente é: tinha um ninho no chão, com quatro 
filhotes de passarinho (tentilhões, embora eu não soubesse disso na 
época), e eu simplesmente fiquei ali deitada nas folhas, o mais 
silenciosa e imóvel possível – lembro de tentar não respirar -, 
observando os passarinhos; vi a mãe chegar para alimentá-los e sair 
voando outra vez, observei os filhotes esticarem seus pescocinhos, 
piarem e tombarem uns por cima dos outros. Pensando nisso agora, 
seu que estava muito, muito feliz so por ficar ali. [...] 
[...] Eu sei o que aconteceu de verdade e me lembro do que aconteceu 
de verdade, mas a sensação em torno de tal recordação – ou talvez em 
meio a ela? – é sombria e assustadora, e provavelmente é a mesma 
sensação em torno das lembranças dos meus pais. [...] (Fig.21). 

 

Contudo, com o estreitamento da amizade entre eles, Jen escreve outra carta 

- encontrada no seguimento de leitura entre as páginas 376 e 377 e, portanto, 

consideravelmente distante da primeira – na qual retoma o episódio vivido quando 

criança, corrigindo a idade (passando de 7 para os 10 anos), o tempo de sua ausência 

(de horas para dias), e os aborrecimentos existentes naquele contexto (a morte do 

irmão e as constantes desavenças entre os pais).  
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                       (Fig. 22) Segunda carta redigida por Jennifer. 

 

O fato de dividir uma experiência pessoal com Eric permite que tais informações 

sejam igualmente conhecidas pelo leitor real e fazendo com que a epístola - inserida 

dentro do romance - atue como um fragmento da história de Jen a lhe conferir 



140 
 

humanidade, consolidando a figura da leitora fictícia para o efeito de veracidade para 

a obra. 

Premissa essa também usada para instaurar novas caracterizações a Eric, ao 

introduzir uma problemática que o afastada da formalidade e racionalidade denotadas 

por ele. Em sua fala são perceptíveis pequenos indícios a ressaltarem sua dificuldade 

de relacionamento com os pais, revelados apenas quando se sente confortável para 

retribuir a cumplicidade de Jen ao partilhar uma situação delicada de sua vida. 

 

Hora de ir para casa rumo à lareira, uma refeição quente, uma cama 
seca e o estalar das agulhas de tricô de sua mãe. 
 
Jen: Você é próximo da sua família? 
 
Eric: Na verdade não. 
 
Jen: Poderia elaborar? 
 
Eric: Na verdade não. 
 
Jen: É melhor eu fazer uma lista dos seus assuntos proibidos...De jeito 
nenhum vou me lembrar de todos. (ABRAMS; DORST. 2015, p.13). 

 

[...] Ele o reconhece como sendo um xaveco, 
 
Jen: Ah, claro, todos reconhecem um “xaveco” 
 
Eric: Eu reconheceria. 
 
Jen: Como? Ainda mais importante, por quê? 
 
Eric: Meu tio velejava. Gostava de me ensinar coisas. 
 
Jen: E você estava interessado? 
 
Eric: Eram coisas a saber, e eu estava interessado em saber coisas. 
Não importava o que era. (ABRAMS; DORST. 2015, p.28). 
 

Supõe que deva se juntar a eles. 
 
Jen: Você velejava quando criança? 
 
Eric: De vez em quando. 
 
Jen: Sua família tinha barcos? 
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Eric: Está brincando? Só tínhamos um carro – um Ford 74. Meu tio tinha 
um barco – Uma porcaria de 28 pés que ele mesmo consertou. Meu tio 
tinha muito orgulho dele. (ABRAMS; DORST, p.29). 

 

As menções desse leitor fictício são vagas e impedem a apreensão da situação 

como um todo, pois na primeira citação descreve a proximidade com os genitores e 

na seguinte aborda seu contato com o tio. Tal pareamento parece sugerir que as 

questões familiares envolvem outro parente além do pai e a mãe; contudo, somente 

no final do Capítulo Cinco ele relata mais facetas desse conflito ocorrido durante a 

graduação.   

 

[...] Se ele está ligado a Stenfalk, por que o homem mais velho não o 
conhecia? Por que ninguém mais? 
 
Eric: Meu melhor momento da faculdade oi quando meu colega de 
quarto, Griff, e eu fizemos uma viagem de carro até São Francisco logo 
antes da semana de provas. Havia um jogo de beisebol que ele queria 
ver. Então dirigimos como loucos a noite inteira e parte da manhã para 
chegar lá. Vimos o jogo, demos meia volta e dirigimos como loucos a 
noite toda. Chegamos bem a tempo das provas na segunda-feira de 
manhã. Foi bom dizer não, não vamos estudar, em vez disso vamos 
fazer essa viagem ridícula e sem sentido. Mesmo assim fomos bem nas 
provas, então agimos como se isso fosse evidência de que erámos 
acadêmicos durões. Mas o que eu quero dizer é:  
Eu contei ao meu pai sobre a viagem, achando que ele iria adorar, por 
ser grande fã de beisebol. Eu fiquei com tanta esperança – pode ter sido 
o motivo pelo qual eu fui com o Griff, para começar - , mas quando eu 
contei para ele houve um silêncio mortal e depois ele disse: “bem, Eric, 
é só mais uma coisa irresponsável que você fez e que 
desnecessariamente colocou em risco outras pessoas”. E eu me lembro 
de ficar de pé ali e pensar: “ Sério? Não há nada que ele não possa 
transformar em um lembrete sobre o meu tio?” 
 
Jen: Deus. Sinto muito. 
 
Eric: É o tipo de coisa que você diz que vai superar, não importa etc., 
etc., mas nunca supera. (ABRAMS; DORST, p.195).   

 

A afinidade com Jennifer – intensificada após o incidente sobre o beisebol - 

conduz Eric a expressar seus sentimentos e confidenciar ocasiões relevantes de sua 

jornada pessoal. 
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                                    (Fig. 22) carta redigida por Eric para Jen. 
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Ademais, o conteúdo dessa carta expõe um amalgama de emoções 

influenciadoras dos comportamentos e atos do personagem: a carga negativa da 

culpa que lhe foi imposta, a amargura sentida diante da reação de seus progenitores, 

o gosto e o conforto depreendido pela literatura de Straka. 

 

[...] Não sei quantas pessoas na família sabiam como Zeke podia ser 
um babaca. Mas, uau, ele conseguia ser mesmo um babaca. Eu estava 
atrapalhando a vida dele, mas qual é. Eu era um moleque. 
Então fomos para terra e ele me deixou em Astória com uma nota de 
cem dólares para eu voltar para a casa. Eu estava com medo e também 
me sentindo culpado, mas tinha 16 anos, ou seja, tudo isso aflorou como 
raiva. Não observei se afastando da costa. Fui até o centro da cidade 
pensando que aquela viagem mostraria como eu era um homem 
independente. Tomei café e me aqueci. Fui a uma livraria e comprei 
vários livros de bolso por cinquenta centavos cada. [...]  
[...] No ônibus, li Coriolis. Na verdade, não entendi nada, mas sabia que 
tinha gostado de algo naquele livro. Eu também comprei Paliçadas da 
noite e também adorei o livro. Foi aí que começou todo o meu fascínio 
por Straka. [...] 
[...] Quando cheguei em casa, meus pais já sabiam do naufrágio. 
Disseram que foi culpa minha – do meu egoísmo e da minha, 
hum...inconstância moral (etc.) -, os dois disseram essas coisas, minha 
mãe adorava o tio Zeke tanto quanto meu pai – e disseram que jamais 
me perdoariam. [...] (FIG.22). 

 

O desentendimento com o tio, o abandono no cais, os livros comprados, o 

naufrágio do barco e a posição adotada pelos pais formam uma cadeia de “ações e 

reações” significativas para a formação dessa figura, bem como as obras de V.M. 

Straka ajudaram-no a fugir de um ambiente familiar conturbado – levando-o a optar 

por um caminho acadêmico específico - e os seus estudos sobre O Navio de Teseu 

resultaram nas trocas de mensagens com Jennifer.  

O sistema de movimentação dos textos em S., no qual os leitores fictícios 

utilizam-se das frases do romance para complementar - juntamente com as cartas - 

suas conversações, possibilita descrições e entendimento dos personagens, 

mantendo a dinâmica do ciclo da materialidade da obra, além de delimitar o outro fio 

narrativo cujo enfoque está nas histórias pessoais de Eric e Jennifer. 

A forma como S. trabalha seus leitores ficcionais, rodeando-os em situações 

habituais e plausíveis, corrobora para o efeito de verossimilhança com o real, 

suficientemente coeso para sustentar uma relação de confiança no qual o receptor 

real possa se ancorar e gradativamente ordenar a rede de informações que compõem 
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a universalidade da obra. A proposta estrutural desse conjunto distingue-se pela 

divisão em níveis dos textos em níveis - ramificados em micronarrativas dentro do 

espaço do livro, interligados conforme a leitura prossegue e confluentes ao eixo 

principal (O Navio de Teseu). Somando-se a isso, há ainda as páginas encartes a 

amparar e contribuir, com seus acréscimos, o desenrolar das histórias. Logo, os 

escritos de F.X. Caldeira (a introdução “Notas de Tradução e Prefácio” e as Notas de 

Rodapé), o romance e os comentários redigidos por Eric e Jennifer dialogam entre si 

e com os materiais adicionais, arquitetando todo um universo singular, porém 

admissível.  

Assim, torna-se possível sua comparação a um quebra-cabeça no qual cada 

peça possui sua função e importância e todas elas se entremeiam. Entretanto, é 

necessária a presença de um jogador/receptor para estabelecer, autonomamente, tais 

conexões. 

 

The participation of the reader could not be stimulated if everything were 
laid out in front of him. This means that the formulated text must shade 
off, through allusions and suggestions, into a text that is unformulated 
though nonetheless intended. Only in this way can the reader’s 
imagination be given the scope it needs; the written text furnishes it with 
indications which enable it to conjure up what the text does not reveal.11 
(ISER. 1980, p.31). 

 

Portanto, a obra não entrega tudo concluído ao leitor na expectativa de que 

este articule, ordene – visto os dados ora estarem na mesma página, ora distribuídos 

ao longo do romance -, preencha os hiatos e faça circular as relações entre suas várias 

composições, dos mais diversificados estilos, com certa coerência.  

Ao analisar a disposição de tais textos e paratextos torna-se possível visualizar 

esse funcionamento a maneira como são interligados para manter a coerência dentro 

da proposta de criação e leitura. Em “Notas de Tradução e Prefácio”, por exemplo, 

Caldeira procura citar declarações de V.M. Straka que, devido ao anonimato, pouco 

vinculadas a esse escritor e, em vista disso, encontradas. Dessa forma, a rara 

obtenção de um documento em que o autor expresse publicamente sua opinião 

 
11 A participação do leitor pode deixar de ser motivada caso tudo encontra-se disposto de uma só vez. Isto 
significa que o texto deve ser sutil, por meio de alusões e sugestões, em um texto que mesmo ainda não 
formulado, contudo, seja intencional.  Somente assim, a imaginação do leitor alcança o escopo necessário. O 
texto escrito fornece as indicações que viabilizam a conjectura que o texto não revela. (tradução nossa)     
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restringe o número de pessoas capazes de ter acesso a tal material. 

Consequentemente, nesse caso, Eric utiliza-se dos recursos adquiridos através de 

sua pesquisa para compartilhar com Jennifer (e, com o leitor real) tais pareceres. 

 

 

   (Fig. 24) Página de “Notas de Tradução e Prefácio” com os diálogos entre Eric e Jen. 
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(Fig. 25) Carta de resposta de V.M. Straka. 

 

 Na primeira imagem, nota-se um fragmento onde Caldeira aponta as poucas 

vezes em que Straka se manifestou publicamente – devido às polêmicas ao redor de 

seu nome -, tal qual uma justificativa a direcionar aqueles que a leem a se deterem no 

livro, e não em contextos exteriores. Em seguida, Jennifer grifa a frase, apropriando-

se dela para enviar uma pergunta para Eric sobre a existência desses documentos 

(imagem 24); este, por sua vez, anexa uma carta na qual o escritor demonstra seu 

descontentamento diante da adaptação cinematográfica de um de seus romances 

(imagem 25).  
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 A movimentação do texto conecta os níveis narrativos formando um bloco de 

informações que estão se complementando, principalmente pela adição de uma 

página avulsa, em que o conteúdo fecha o ciclo que se inicia com F.X. Caldeira, passa 

pelos leitores fictícios e encerra-se na carta. 

 Em outra passagem da introdução, a tradutora lista um série de atentados 

(dentre os quais, até mesmo um assassinato) supostamente cometidos por Straka 

(Fig. 26).  Eric novamente intervém enviando a Jen outro registro baseado em 

especulações que circulam entre grupos de pesquisadores (Fig. 27).   

 

 

                                   (Fig. 26) Texto de F.X. Caldeira sobre V.M. Straka. 
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       (Fig. 27) Lista feita por Eric dos possíveis atentados realizados por V.M. Straka.    

 

 A ação de incorporar encartes ao livro, fornecendo materiais que auxiliam 

Jennifer a compreender a representatividade V.M. Straka tanto no cenário literário 

como no político, enriqueceriam os seus conhecimentos enciclopédicos e 

amplificariam sua perspectiva analítica quanto ao O Navio de Teseu. Em outras 

palavras, a exposição de informações (e a conseguinte constituição de saberes) se 

dá em etapas, em que cada uma delas associa-se a fim de engendrar a urdidura de 

S. 

A proposta do jogo em que é preciso montar as peças exige a participação ativa 

do leitor real - seja pelo ato de leitura, seja pela organização dos discursos e dos 

encartes - para desdobrar enredo e atingir a totalidade da obra, aceitando o pacto 

ficcional ali firmado.  Ou seja, o receptor (real) passa a entender o andamento do texto 

e os motivos da presença de personagens (como F.X. Caldeira. V.M. Straka, Eric e 

Jennifer) e dos diversos gêneros textuais (o romance, as cartas, os recortes e jornais, 

as fotografias, cartões postais e afins).  
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A leitura, de fato, parece ser a síntese da percepção e da criação; ela 
coloca ao mesmo tempo a essencialidade do sujeito e a do objeto. O 
objeto é essencial porque é rigorosamente transcendente, porque 
impõe suas estruturas próprias e porque se deve esperá-lo e observá-
lo; mas o sujeito também é essencial porque é necessário, não só para 
desvendar o objeto (isto é, para fazer com que haja um objeto), mas 
também para que esse objeto seja em termos absolutos (isto é, para 
produzi-lo). Em suma, o leitor tem consciência de desvendar e ao 
mesmo tempo de criar; de desvendar criando, de criar pelo 
desvendamento. [...] o sentido não é a soma das palavras, mas sua 
totalidade orgânica. (SARTRE. 2015, p.42).  
 

As produções escritas colocadas em camadas propõem um ato de leitura e de 

compreensão do livro no qual o todo se constitui a partir de um sistema de diferentes 

formas de linguagem. Logo, os materiais inclusos em S. são cruciais para o efeito de 

sentido tanto para a obra em si, como para a emulação do real feito, unicamente, pela 

materialidade - com os encartes, a diagramação do livro e as observações escritas 

dos leitores fictícios (Eric e Jen) com letras e cores diferentes. 

 

O texto comporta um conjunto de enunciados. O tecido do texto é a 
linguagem. A linguagem é a organização dos sentidos; mas o sentido 
aponta para além de si, o sentido se espicha em direção a uma 
referência, e esta referência, na grande maioria das vezes, 
extralinguística, é, não um mundo subsistente, uma realidade proposta, 
mas um mundo possível; o texto, portanto, possui tanto uma estrutura, 
que o organiza por dentro, e oferece o seu(s) sentido(s), quanto um 
discurso que, saído dessa estrutura, projeta, pelos fios da linguagem 
que o compõem, um mundo habitual e a ser ainda habitado. Para 
sermos mais precisos, teríamos de dizer: o texto estrutura um discurso, 
e é pelo discurso estruturado que ele projeta um mundo, a ser acolhido 
na interpretação. (ANDRADE. 2014, p.40).   

 

A estrutura de S. possibilita a divisão em níveis de leitura como mostrado nos 

capítulos anteriores; O Navio de Teseu apresenta-se como texto primário e espinha 

dorsal onde as demais sequências (as Notas de Rodapé e a Introdução de Caldeira, 

os comentários dos Leitores fictícios) apoiam-se, porém devido ao reforço dado pela 

disposição dos materiais o entrelaçamento das narrativas se dá por um processo 

dialógico. A maneira como as histórias são contadas, mas, principalmente, 

completadas, geram um efeito discursivo passível de intervir no desfecho final.   

As falas de Eric e Jennifer, e as de F.X. Caldeira, alteram o panorama de 

sentido de O Navio de Teseu, possibilidade de interferência na visão interpretativa em 
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relação ao primeiro nível de leitura, que se limita ao texto do romance, pois “o discurso 

de cada um fabrica um interlocutor permutável e/ou diferente. Analisar a linguagem é 

analisar também o modo pelo qual se delineia no discurso essa figura correlativa do 

“eu” e “do outro eu” (MELO. 2005, p.182).  

Dessa forma, tais conteúdos extras textuais determinariam as maneiras pelas 

quais o leitor real desenvolve os níveis interpretativos, pela proposta de leitura que se 

fundamenta na dinâmica e na materialidade da obra.  
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4.2 - O EFEITO DO REAL. 

 

A proposta de leitura de S. situa o leitor real em um jogo que demanda 

constante colaboração para a manutenção do fluir do texto, preenchendo as lacunas 

de histórias que se ramificam, e aos poucos, intercalam-se e interligam-se, entre 

personagens que se constroem isolados, mas se fortalecem na medida em que se 

relacionam. 

Em vista disso, os elementos narrativos e os encartes são a base para sustentar 

a veracidade dos fatos responsáveis pela universalidade do conjunto - as análises de 

O Navio de Teseu, as informações sobre a vida pessoal e profissional de V.M. Straka 

e F.X. Caldeira, as partilhas entre Eric e Jen. Ou seja, a formulação (e aparência) 

física do livro sedimenta esses níveis de leitura12 relacionando-os entre si, 

possibilitando criar no receptor real – ao fornecer apontamentos de variadas naturezas 

– as mais diversificadas perspectivas e abordagens interpretativas sobre o romance. 

Entretanto, essa materialidade não se limita apenas aos objetos inseridos nas 

páginas; o arranjo gráfico é igualmente fundamental para o efeito de sentido ao emular 

notas, diálogos e documentos, entre outros. Ideia essa que reverbera na seguinte 

afirmação: “Doravante, a única maneira aceitável de colocar a questão das relações 

entre a literatura e a realidade é formulá-la em termos de “ilusão referencial”, ou, 

segundo a célebre expressão de Barthes, como um “efeito de real".” (COMPAGNON, 

1999, p.110).      

Esses simulacros mimetizam tanto a linguagem – ao refletir a informalidade 

inerente aos discursos dos diálogos, nas cartas e cartões postais, além dos textos 

redigidos por Caldeira - como os próprios corpos dos encartes. cuja criação e a 

produção são recortes autênticos do real, e incorporados no âmbito ficcional.  

 

[...] para que proposições sejam válidas, não é necessário que tratem 
do mesmo repertório de indivíduos que no mundo real; basta pedir aos 
indivíduos dos mundos possíveis que sejam compatíveis com o mundo 
real. Como já dizia Aristóteles: “O papel do poeta é de dizer não o que 
se realiza realmente, mas o que poderia realizar-se na ordem do 
verossímil e do necessário.” (1451a 36) Em outras palavras, a 
referência funciona nos mundos ficcionais enquanto permanecem 

 
12 O primeiro sendo O Navio de Teseu, o segundo os textos de Caldeira, e o terceiro os comentários de Eric e 
Jen. 
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compatíveis com o mundo real, [...] A literatura mistura continuamente 
o mundo real e o mundo possível: ela se interessa pelos personagens 
e pelos acontecimentos reais [...] e a personagem de ficção é um 
indivíduo que poderia ter existido num outro estado de coisas. 
(COMPAGNON. 1999, p.136). 

 

 A verossimilhança com o real se faz presente em todos os componentes que 

formam a obra de S., divididos em diferentes padrões estéticos. Como a elaboração 

do livro de O Navio de Teseu: 

 

 

                                                (Fig. 28) Capa de O Navio de Teseu.  

 

 O exemplar é feito em uma capa dura, cuja textura e coloração criam a 

sensação de antiguidade; o título estampado em meio a uma imagem de círculos de 
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cores distintas (branco e amarelo) – tendo ao centro um navio - faria alusão a um 

labirinto; e o descolamento do nome do autor para a parte inferior da página – bem 

como sua subtração através de uma abreviação - é fator significativo por incitar certa 

estranheza e curiosidade ao receptor, no instante em que este tenta reconhecer a 

origem e/ou a existência desse escritor (fig.28).  Ademais, na lombada há a 

identificação do livro, o nome da editora “Sapatos Alados” e um selo de registro 

catalográfico (Fig. 29).   

  (Fig. 29)  
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Etiqueta essa relacionada a outras postas na folha de rosto (fig.30) e na 

contracapa (fig.31), indicando o controle de empréstimos e seu pertencimento à 

biblioteca do Colégio Laguna Verde (figura32).        

                   

                   (Fig.30) Folha de Rosto.                             (Fig. 31) Contra Capa. 

                                           (Fig. 32) Selo da Biblioteca. 
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 As páginas do livro são de um tom amarelado com as bordas levemente mais 

escuras - tais quais envelhecidas com o tempo – e apresentam diagramação 

centralizada do texto com a formatação justificada. (fig.33). 

   

                               (Fig. 33) Páginas de O Navio de Teseu.  

 

Outro ponto de atenção localiza-se na folha de rosto, com a listagem das produções 

publicadas de V.M. Straka (fig. 34) e a ficha catalográfica. (fig 35). 
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  (Fig.34) Acervo Bibliográfico de V.M. Straka 

                       

  (Fig.35) Ficha  

 

 Todas essas documentações são referências a substanciar a autenticidade da 

obra, pois o efeito mimético provoca certa comprovação de existência fora do então 

ambiente ficcional, sendo um simulacro que emula inteiramente o aspecto material de 
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um livro assim como os comentários escritos nas margens das páginas e que simulam 

a caligrafia dos leitores ficcionais de S. 

           

          (Fig.36) Imagem das páginas com os comentários dos leitores fictícios Eric e Jennifer. 

 

 Ao observar as páginas acima nota-se a distinção entre os tipos de letras, 

cores, delimitações e métodos encontrados para destacar passagens tidas como 

relevantes. Entretanto, somente pela leitura desses paratextos é possível diferenciar 

e separar os interlocutores e a linha temporal dos diálogos. Eric escreve em formato 

bastão a lápis e/ou em caneta de tinta preta, verde, vermelha, e, novamente, preta, 

respectivamente. Já Jennifer redige com cursiva nas tonalidades de azul, laranja, roxo 

e, por última, preta (Fig. 36). O contraste facilita o acompanhamento dos comentários, 

possibilitando a identificação de perfis particulares e, concomitantemente, cria a ilusão 

da presença de leitores reais registrando seus pareceres nas margens.  

No momento em que se aprofunda a leitura, a imagem dos personagens se 

fortalece e ganha maiores contornos em razão da evolução da história em si, das 

trocas de mensagens na própria obra e dos encartes encontrados no livro, como as 

cartas nas quais há o aperfeiçoamento da caracterização de Jen e Eric, os cartões 
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postais (Fig.37) - que também trazem novos dados a essa narrativa secundária – e 

folhas avulsas como o recorte do jornal universitário e o guardanapo com o mapa do 

campus (Fig.38) tornam-se registros verossímeis pela proximidade da materialidade 

e da figura do real. 

 (Fig. 37) Cartões Postais                 

 

                     

        (Fig. 38) Guardanapo com o mapa do campus desenhado por Eric.  
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Em vista disso, reitera-se a constatação feita por Compagnon (1999, p.106) de 

que “o verossímil, como insistirão os teóricos, não é, pois, aquilo que pode ocorrer na 

ordem do possível, mas o que é aceitável pela opinião comum, o que é endoxal e não 

paradoxal, o que corresponde ao código e às normas do consenso social”.  Dessa 

forma, a materialidade dos encartes e os aspectos gráficos (como as caligrafias) 

sustentam esse efeito da autenticidade pretendido pela obra, juntamente com as 

várias manifestações de discurso dos leitores ficcionais e, especialmente, da 

tradutora. 

As declarações da tradutora introduzem noções acerca de O Navio de Teseu e 

da figura de V.M. Straka. Porém, a maneira pela qual descreve o processo de feitura 

do romance e a representatividade do autor no cenário literário e político, aos poucos 

constrói a imagem que efetiva a possível existência dessa personalidade. Em outras 

palavras, os artifícios e as estratégias presentes em “Nota de Tradução e Prefácio” – 

e em algumas explicações de rodapé que contém elementos da ficcionalidade 

juntamente com o real - amparam a verossimilhança. 

 

                  

(Fig. 39) Nota de Rodapé em que Caldeira cita o Ernest Hemingway. 
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(Fig.40) Nota de Rodapé em que F.X. Caldeira expõe os possíveis responsáveis pela identidade de 

V.M. Straka. 

A referenciação a nomes nas notas validariam os conteúdos citados 

principalmente, ao indicar a figura de Ernest Hemingway (fig.39), por exemplo, pois os 

nomeados que aparecem (fig.40) em seguida, surgem como personalidades que 

possibilitam a hesitação de existência fora do âmbito ficcional, assim como a menção 

sobre o poema fictício “La Foi en Eau”. Logo o efeito de sentido se dá pela pelo 

emprego de um recurso da atmosfera da veracidade e que, automaticamente, legitima 

todos os demais.  

 

[...] a condição lógica (pragmática) de a referência ser possível é a 
existência de alguma coisa a respeito da qual proposições verdadeiras 
ou falsas sejam possíveis. Para que haja referência a alguma coisa, é 
preciso que essa coisa exista (a proposição: “o rei da França é calvo”, 
lembremo-nos, não é verdadeira nem falsa). Em outras palavras: a 
referência pressupõe a existência; alguma coisa deve existir para que a 
linguagem possa referir-se a ela. (COMPAGNON. 1999, p.133). 

 

Não obstante, a limitação do acervo enciclopédico do leitor também interfere 

na impressão de realidade; ao desconhecer quem foi Ernest Hemingway, por 

exemplo, pode-se duvidar da ficcionalidade ou não das outras personalidades como 

os críticos literários, filósofos, e historiadores mencionados. Em decorrência, Caldeira 

consolida – aos poucos - um histórico da vida e obra de V.M. Straka convincente pela 

lógica de suas colocações de caráter intra e extratextuais. 

As ligações entre as linhas narrativas e a materialidade arquitetam o cenário 

mimético inclusive para a elaboração dos personagens, representações ficcionais de 
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leitores, autor e tradutora. Semelhante às cartas nas quais se relata as experiências 

de vida e evidenciam características de Jennifer e Eric, F.X. Caldeira possui 

documentos que enriquecem a formação de sua figura. 

 

                            

                              (Fig. 41) Telegrama de Straka para a editora Sapatos Alados.  

 

O telegrama acima ratificaria o trabalho da tradutora com o autor, legitimando 

assim, o depoimento feito em “Notas de Tradução e Prefácio” sobre o processo de 

publicação de O Navio de Teseu, e as informações nas notas de rodapé e afirmando 

a existência de Caldeira, dissipando qualquer suposição de que Straka estivesse 

exercendo mais essa função. Ademais, em uma de suas conversações, Eric envia 

diversos cartões postais (Fig.42) para Jen contando a viagem feita ao Brasil para 

encontrar com F.X.C., adicionando até uma fotografia desta. (Fig.43). 
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(Fig. 42) Cartão Postal que Eric envia para Jen. 

 

 (Fig. 43) Fotografia de F.X. Caldeira.  

  

 Incorporar uma imagem fotográfica (ou cartas com a caligrafia tida como 

própria de um personagem) aproxima o leitor real das histórias lidas - concretizando 

a cumplicidade entre eles e o efeito de realidade. 

Assim como Wolfgang Iser cita sobre a organização do romance Vanity Fair em 

que “not only offers a panorama of contemporary reality but also reveals the way in 

which the abundance of details has been organized, so that the reader can participate 
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in the organization of events and thus gain the ‘sentiment of reality’.”13(ANO, p.104), a 

qualidade gráfica que compõe toda a obra de S. transmite esse efeito de sentido pela 

autenticidade dos encartes, dos comentários feitos nas margens das páginas e os 

discursos, mesclando os estilos de linguagem entre o formal e o coloquial. Vislumbra-

se o recorte do real de maneira mais ampla com o entrelaçamento de O Navio de 

Teseu com os paratextos.  

 

[...] um objeto, no interior da narrativa, não ganha sua densidade de 
existência a partir do número e das extensões das descrições a ele 
consagradas, mas sim da complexidade de suas ligações com as 
diferentes personagens; parecerá tanto mais real quanto mais frequente 
for manuseado, tomado, largado – em suma, ultrapassado pelas 
personagens rumo aos seus fins. É o que acontece com o mundo 
romanesco, isto é, com a totalidade das coisas e dos homens: para que 
se ofereça o máximo de densidade, é preciso que o desvendamento-
criação pelo qual o leitor o descobre seja também engajamento 
imaginário na ação; dito de outro modo, quanto mais acentuada a 
vontade de transformá-lo, mais vivo ele será. (SARTRE. 2015, p.55).    

 

O trabalho de desvendar as narrativas, juntar as peças e envolver-se no jogo 

textual dinâmico torna-se uma linha tênue pela camuflagem dessas demarcações 

entre o ficcional e o real, por meio das figuras de F.X. Caldeira, Jennifer, Eric e o autor 

V.M. Straka, dos cartões postais, jornais entre outros documentos do acervo, criando 

assim uma universalidade da obra enriquecida pelo efeito mimético. Quanto mais o 

leitor se compromete com a leitura, maior o grau de confiança, visto que “As 

afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível de 

determinada história” (ECO. 1994, p. 94).  

 
Portanto, não basta a materialidade ser bem executada: o leitor deve 

compactuar e interagir com as condições dos acordos ficcionais, pois a ambientação 

de S. advém da aceitação desse contexto, em que os simulacros são itens 

fundamentais para a movimentação dos níveis de leitura e para que a atualização 

textual seja completa e efetiva.   

 

 
13 Não só oferece o panorama da realidade contemporânea, mas também revela a forma como a riqueza dos 
detalhes encontra-se disposta, para que o leitor possa participar da organização desses eventos e obter uma 
“sensação de realidade”.  (tradução nossa) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra analisada apresenta uma construção cuja grande proposta é romper as 

formalidades típicas de leitura, distanciando-se do seguimento organizacional 

convencional romanesco e contendo em seu interior um conjunto de narrativas e 

encartes que surpreendem os leitores ao convidá-lo a situar e combinar o acervo 

encontrado entre as páginas, os comentários redigidos nas margens das folhas e o 

livro em si. A adoção de tais condições no momento de fruição caracteriza-se como o 

primeiro ponto para o estabelecimento do acordo entre receptor e texto. Além da 

aceitação dos constituidores da esfera ficcional (personagens, espaço e tempo, por 

exemplo), a anuência à estrutura é igualmente fundamental, pois o leitor possui papel 

primordial de desdobrar as camadas que compõem os níveis de leitura de S., de reunir 

e encaixar as peças (tal qual um quebra-cabeças) de modo a identificar o 

funcionamento dos paratextos em consonância a O Navio de Teseu, a ordem das 

anotações e as conexões entre os encartes.   

Assim, a atualização da história ocorre através desses diferentes níveis de 

leitura e das interligações entre os blocos formadores dessa rede de dados ao redor 

do texto base, visto ser a obra um palimpsesto de narrativas justapostas na qual é 

imprescindível a separação e o entendimento de cada uma das ramificações para que 

haja a sua validação.  

A pré-compreensão do todo orienta a pesquisa dos detalhes. Mas nessa 
investigação primeira, “nenhuma necessidade, nenhuma evidência se 
relaciona ao que é importante ou não importante, ao que é essencial ou 
não essencial. O juízo de importância é da ordem da conjectura” e uma 
conjectura, todavia, permanecerá apenas um esquema se não for 
validada. Isto é, não basta supor uma interpretação de um texto como 
um todo, é preciso que seus elementos isolados sejam convocados para 
que, reunidos, a interpretação suporta possa ser posta e se apresentar 
como inteiramente válida. A validação deve ser o movimento de retorno 
do todo. (ANDRADE. 2014, p.41) 

 

A pré-compreensão, nesse caso, pode ser definida como a percepção da 

finalidade dos artefatos adicionais junto ao romance, pois cada um desses textos 

isolados - O Navio de Teseu, “Nota de Tradução e Prefácio”, as notas de rodapé de 

F.X. Caldeira, os comentários de Eric e Jennifer, as cartas, recortes de jornais e 

cartões – integram um arcabouço fracionado. Contudo, essas composições legitimam-
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se enquanto elos de cadeia durante o processo de leitura, em que a universalidade 

da obra atinge excelência de sentido somente pela resolução das vinculações entre 

suas partes. Em outros termos, “O objeto literário não é nem o texto objetivo nem a 

experiência subjetiva, mas o esquema virtual (uma espécie de programa ou de 

partitura) feito de lacunas, de buracos e de indeterminações.” (COMPAGNON, 1999, 

p.150).  

Portanto, o leitor é incumbido de preencher brechas, selecionar e organizar 

conteúdos, gerando uma dinâmica de constante movimentação da narrativa em que, 

gradativamente, revela-se a significação das suas peculiaridades - como um jogo 

labiríntico no qual a cada solução encontrada toma-se uma direção para alcançar 

diferentes níveis de leituras e descobrir novos caminhos até o encerramento dos ciclos 

dos personagens.  

Quanto mais o leitor é atraído pelos procedimentos a jogar os jogos do 
texto, tanto mais é ele também jogado pelo texto [...] O jogo do texto, 
portanto, é uma performance para um suposto auditório e, como tal, não 
é idêntico a um jogo cumprido na vida comum, mas, na verdade, um 
jogo que se encena para o leitor, a quem é dado um papel que o habilita 
a realizar o cenário apresentado. (ISER, 1979, p.115-116). 

 

  Integrar o esquema elaborado que consiste na divisão em partes para, 

posteriormente, juntá-las, representa o trabalho de validação dos componentes 

encontrados e, por conseguinte, do processo de atualização do texto. Entretanto, esse 

“fazer interpretativo” pode sofrer variações por depender da disponibilidade, da 

integração e do grau de imersão do leitor com a ficção.  Ou seja, de como esta 

entidade irá desempenhar o jogo da narrativa e utilizar os artifícios disponíveis.  

Por sua vez, S. introduz um sistema singular de fruição, com os mais variados 

simulacros que tencionam expandir os limites – físicos e analíticos – do objeto literário. 

Daí surge o lúdico, a ilusão a definir a linha tênue entre a ficção e o real. Essa 

materialidade é fator chave para fundamentar o pacto entre leitor e a obra, bem como 

a sua receptividade quanto à existência de fragmentos com universalidade própria e 

cujo cuidado com sua confecção - as páginas amareladas do livro, as manchas de 

caneta nas cartas, os carimbos nos cartões postais e os selos de biblioteca - corrobora 

para uma leitura única. Explorar a sinestesia com os escritos impressos intenta retirar 

o receptor de um estado de conforto para que possa interatuar diretamente com o 
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texto. Nas palavras de Wolfgang Iser “From the given material he must construct his 

own conception of the reality and hence of the meaning of the text.”14 (1980, p.40) 

Conscientizar-se da intercomunicação das narrativas e de como o recorte do 

real é trabalhado para criar o efeito de sentido é fundamental para firmar os alicerces 

da interpretação textual, uma vez que S. incita o leitor real a assumir diferentes 

posições e trilhar diversos níveis da narrativa: o narrador de O Navio de Teseu aponta 

direções e por diversas vezes subverte as perspectivas das ações; as observações e 

as notas de rodapé da tradutora reforçam a importância de se conhecer a vida e obra 

de V.M. Straka; as anotações de Eric e Jen tecem linhas temporais onde suas opiniões 

acompanham as vivências dos personagens e esboçam teores analíticos específicos 

sobre o romance. A concretude da obra mostra-se - pela variação dos aspectos 

engendrados na urdidura do enredo - extremamente significativa para a completude 

interpretativa.  

 
As composições narrativas se apoiam na materialidade do livro, mantendo a 

coerência entre si para a formação da universalidade que envolve a obra. Entretanto, 

cada uma segue um modelo distinto de escrita, facilitando ao leitor divisar 

coerentemente esses textos.  

 O romance permite que se introduzam em sua composição diferentes 
gêneros tanto literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, 
cenas dramáticas, etc.) como extraliterários (retóricos, científicos, 
religiosos, narrativas de costumes, etc.). Em princípio, qualquer gênero 
pode ser incluído na construção do romance [...] Os gêneros 
introduzidos no romance costumam conservar nele a elasticidade de 
sua construção, sua autonomia e sua originalidade linguística e 
estilística. (BAHKTIN. 2015, p.108). 

 

A opção por um estilo de romance no qual facilmente se identificam categorias 

como tempo, espaço, personagem, enredo e narrador para O Navio de Teseu 

sustenta e ordena as demais produções ramificadas, pois funciona como a base para 

o desenvolvimento das histórias e como local onde as estas se subdividem e se 

entrelaçam em um sistema cíclico.  

 
14 “De um dado material ele [o leitor] deve construir a própria concepção de realidade e, consequentemente, o 
significado do texto”. (tradução nossa). 
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As observações acerca da tradução e da introdução escrita por Caldeira 

apresentam-se como um discurso de complementação editorial ao percurso de 

publicação de O Navio de Teseu visto que a seleção lexical, os diálogos com o autor, 

o resgate das páginas originais, as escolhas feitas para finalizar o enredo, e as notas 

de rodapé acrescendo informações sobre a vida e a obra do autor, evidenciam a fala 

de uma personalidade que se empenhou em seu trabalho com o romance e de grande 

respaldo por seu largo conhecimento dos contextos evocados pelas afirmações feitas. 

Portanto, o papel de F.X. Caldeira é surpreendentemente marcante por conquistar um 

posto equivalente ao do escritor, dividindo o protagonismo de escrita com V.M. Straka. 

Embora sua dedicação centre-se, não poucas vezes, em entregar o último registro de 

uma figura emblemática no âmbito literário, ela consegue o seu espaço de destaque, 

quebrando o paradigma de apagamento da voz do tradutor e evidenciando a sua 

importância dentro das narrativas de S. 

Os comentários de Eric e Jen configuram-se enquanto escritas epistolares cujo 

diálogo acontece nas margens do romance e a sua progressão – consolidada a cada 

nova passagem de tempo - possibilita a apreensão dos atributos desses personagens 

A forma como estão dispostos essas notas propõe um estilo narrativo oposto ao O 

Navio de Teseu, já que seus elementos não se dispõem de maneira usual e somente 

são identificáveis por meio do exercício da leitura e da observação atenta à ordem das 

conversações para compreender o andamento da história que os envolvem. 

Finalmente, as cartas e os cartões postais despontam como recursos extras, 

preenchendo as lacunas deixadas pela limitação física e espacial das páginas e 

enriquecendo a caracterização de cada um desses leitores ficcionais e a trajetória por 

eles percorrida. 

Logo, todos esses seguimentos surgem como primeiro embasamento para as 

questões envolvendo as análises e a composição de O Navio de Teseu. S. estrutura-

se em camadas justapostas a revelarem variadas possibilidades de entendimento do 

jogo elaborado, dependentes estas do nível de leitura, do encaixe de cada uma dessas 

peças textuais e do comprometimento do receptor às esferas criadas e, assim, 

podendo ser: superficial (quando imbricada apenas nas interpretações das estruturas 

narrativas básicas presentes no romance), intermediária (quando se volta às relações 

entre a tradutora, o autor e os leitores ficcionais), e a profunda (quando recai sobre o 

descobrimento e a investigação feito por Eric e Jennifer dos anagramas deixados por 
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Caldeira na tentativa de contactar Straka). Cada um desses graus é crucial para a 

manutenção de uma das grandes propostas do livro: a revelação – por meio da leitura 

– dessas múltiplas vidas e histórias onde os trajetos dos leitores fictícios ou reais são 

efetuados de maneiras distintas e podem influenciar o modo de atualização do 

romance. Por consequência, antever e concordar com tal dinâmica é tarefa essencial 

para o aprofundamento interpretativo. 

Analisar separadamente os percursos dos personagens, como se configuram 

a história de S. em O Navio de Teseu, o percurso de F.X. Caldeira com Straka, e a 

relação de Eric e Jen, torna-se no exercício de compreender as sobreposições das 

narrativas, em que as ações causam reações, provocando uma série de 

acontecimentos que justificam os encadeamentos das histórias. Esse resultado de 

causa e efeito se faz presente nas construções das figuras presentes na obra. 

A busca por Sola conduziu, indiretamente, o protagonista S. às causas 

defendidas pelos manifestantes da cidade B e o fizeram adentrar em todo um 

movimento para erradicar o poderio de Vévoda. A sua motivação para prosseguir com 

as missões em terra firme advém da esperança de reencontrar-se com o passado e, 

não obstante, tanto essas experiências no continente como em alto mar formam seu 

caráter e lhe dão outra identidade. Caso contrário, S. vagaria entre os espaços sem 

um objetivo a seguir. 

Já para a tradutora, o compromisso com a memória do autor fortalece seu 

ímpeto em confeccionar uma obra completa e representativa de um importante 

momento de alguém que lhe proporcionou desafios profissionais e pessoais. A 

confiança depositada por Straka propiciou a Caldeira um trabalho singular, 

significativo e a ser compartilhado com as gerações futuras. 

Por fim, a relação entre os leitores ficcionais na qual percebe-se notadamente 

a maneira como o andamento dos acontecimentos desencadeiam à medida que se 

aprofunda na leitura dos comentários. Desde um primeiro momento quando Jen 

responde a primeira nota deixada por Eric, até as confidencias feitas nas cartas, 

especialmente, sobre como surgiu o interesse e a ligação com a literatura de V.M. 

Straka.  
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Portanto, “a causa não é antes primordial, ela é apenas um dos elementos da 

dupla “causa-efeito” sem que seja por isso mesmo superior ao outro” (TODOROV. 

2013, p.122), ou seja, os elementos de ação e reação equiparam-se para que as 

narrativas possam sustentar a coerência dentro das relações entre os níveis de leitura 

e, consequentemente, na ligação entre elas. Ademais, o compartilhamento de 

desfechos similares espelha os comportamentos dos personagens, tal qual a 

construção interpretativa dos textos.  

A formação identitária vista na trajetória de S., para a própria essência do 

personagem, em consolidar um caráter individualizado, único, mesmo em meio a 

ambientes dicotômicos que desafia os limites físicos e mentais, mas que ainda deseja 

deixar um legado, uma marca de sua vivência; como para as civilizações encontradas 

nas viagens que buscam conservar os bens mais preciosos, aquilo que legitima a 

existência de um povo, uma tribo ou nação. A memória prevalece através das 

gerações por meio da conservação do registro cultural, seja por meio de escrituras, 

pinturas, gravuras nas paredes de cavernas, ou totens. 

Procedimento similar à tarefa de Caldeira junto O Navio de Teseu, pois esta 

procura resgatar todo o acervo de anotações, páginas originais e as trocas de 

correspondências com o escritor para que a obra idealizada não seja relegada ao 

esquecimento. Entretanto, a dedicação e o respeito à memória de Straka resultou no 

afloramento da voz de uma figura que sempre se manteve nas sombras. As notas 

produzidas por ela revelam, ainda, a importância da preservação de um legado 

literário, além de registrar a sua própria biografia profissional e pessoal, e seus papeis 

de leitora e autora. Provando, desse modo, que Caldeira também se delineia por meio 

do romance. 

De igual forma os perfis de Jennifer e Eric são desenvolvidos pela apropriação 

de passagens de O Navio de Teseu e por documentos extratextuais. A constante troca 

de mensagens expõe os conflitos experimentados pelo par e como estes moldaram 

seus valores e personalidades enquanto indivíduos que se encontram, se 

complementam e mostram-se entusiasmados em desvendar os enigmas abarcando 

as produções e a vida de Straka e Caldeira.              

O texto e os paratextos espelham-se por oferecerem a perspectiva de um 

grande mosaico de registros a identificar e localizar a narrativa em um âmbito de 
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verossimilhança dentro da universalidade de S. Esses documentos comprovariam as 

várias histórias, as recordações dos seres ficcionais e as particularidades essenciais 

da obra. As trajetórias entre as linhas revelam um percurso da construção dos sujeitos 

que buscam um sentido dentro da formação da própria história. 

As representações incumbidas a cada personagem igualmente guiam a leitura 

e o desvendamento do texto. F.X. Caldeira, por exemplo, é alguém próximo à Straka 

e com um vasto conhecimento sobre o trabalho deste e, por isso, seu posicionamento 

inicial como Leitora-Modelo busca preservar, durante a tradução, as escolhas lexicais 

e o estilo de escrita dos originais; entretanto, a necessidade em completar alguns dos 

importantes vazios de O Navio de Teseu (como o seu desfecho) a elevam à condição 

de Autora-Modelo, responsável por integrar os espaços deixados pela perda dos 

materiais e entregar um romance completo. Essa sua função demonstra transparência 

e compromisso com o leitor para que este possa usufruir do romance de maneira 

plena, aproximando-o da herança deixada pelo escritor.  

Eric surge como um pesquisador acerca das criações literárias de V.M. Straka; 

suas anotações o alçam ao status de Leitor-Modelo e, em seguida, de Leitor-Guia 

pelos apontamentos feitos ao longo de uma leitura analítica sobre os elementos de 

composição narrativa e análise interpretativa, nas quais auxilia Jennifer a 

compreender as particularidades do romance, além do aprimoramento das estruturas 

de conhecimento enciclopédico sobre a literatura do autor. O debate entre leitores, 

mesmo que ficcionais, apresenta-se como uma experiência atípica - devido à 

presença de seres partilhando pensamentos, opiniões e dúvidas - aos parâmetros 

tradicionais em que a leitura, na maior parte das vezes, é um exercício solitário.  

Cada particularidade inserida na obra - notas, comentários, cartões postais, 

romance, recortes de jornais, cartas e fotos - servem como o fio de Ariadne em meio 

à constituição labiríntica de S. e incentivando o leitor a desbravar as narrativas em 

busca de uma compreensão abrangente e profunda da história e capaz de envolvê-lo 

durante toda sua fruição, tal qual um viajante rumo ao desconhecido, pois “ler nos 

permite vivenciar nossas intuições como fatos, e transformar o movimento através da 

experiência numa travessia reconhecível pelo texto” (MANGUEL. 2017, p. 39). 

S. desafia o leitor ao apresentar caminhos tortuosos que o direciona para 

diferentes destinos, onde cada um revela-se como uma peça de um enigma a ser 
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desvendado. Os percursos dos personagens refletiriam a trajetória investigativa do 

receptor por um sentido aquém do esperado e do visível, mesmo que essa procura 

implique na contestação das próprias filosofias, valores, ou questões culturais; ou 

seja, “[...] os leitores são retratados como entregues a um ato misterioso, divino. 

Implícitas no ato estão as capacidades do leitor: resgatar experiencias, transgredir leis 

físicas, traduzir e reinterpretar informações, aprender fatos, deleitar-se com mentiras 

e julgar”. (MANGUEL. 2017, p.110). 

Em síntese, o estudo desse conjunto de textos - que exige a disponibilidade e 

empenho em desvendar a ordem de leitura das narrativas, organizar os encartes e 

entender como toda uma dinâmica ímpar movimenta os textos - ressalta a relevância 

de uma postura ativa do leitor, uma vez que será a sua “intrusão” nas linhas e 

entrelinhas de cada uma das composições o fator a concatenar as histórias e 

“humanizar” seus personagens. Entretanto, “[...] since it is the reader who produces 

the configurative meaning of the novel, certain controls are essential to prevent his 

subjectivity from playing too dominant a part. This is the function of the author-reader 

dialogue.” (ISER. 1980, p.46)15. A troca de informações entre eles faz com que o 

envolvimento com o objeto literário seja direcionado, ao mesmo tempo em que 

proporciona a liberdade para que o leitor possa percorrer pelos caminhos que facilite 

o percurso pelo livro. 

A literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as 
outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, 
decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, 
unívoco ante qualquer público; nem este é passivo, homogêneo, 
registrando uniformemente e seu efeito. São dois termos que atuam um 
sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse processo 
de circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando 
no tempo. (CANDIDO. 1976, p.74).    

 A organicidade do texto literário modifica aqueles que nele embarcam, 

instigando tais viajantes a contestar valores e opiniões (particulares ou alheios), a 

compreender conceitos culturais (próprios ou do outro), a surpreender-se com fatos 

até então inexplicáveis e com a possibilidade de vivenciar possibilitar infinitas vidas.  

 
15 Como o leitor é quem produz a configuração de sentido do romance, certos controles são essenciais para 
prevenir que a sua subjetividade seja dominante. Essa é a função do diálogo entre autor e leitor. (tradução 
nossa). 
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S. submete seus receptores a essa viagem na qual sujeitos se constroem (e se 

desconstroem) em busca de sua individualidade e cujas histórias se complementam, 

formando ciclos que utilizam documentos como conservação da memória. Pensando 

nessa trajetória entre as linhas, os leitores ao encontrarem com o seu próprio 

paradoxo do navio - as reviravoltas narrativas, e as constantes ressignificações 

interpretativas - ainda assim, serão os mesmos do início? O processo de leitura terá 

sempre a possibilidade de transformação do indivíduo.         
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