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Enquanto se falava da intenção do autor, da 
significação contemporânea, psicanalítica, histórica, 
etc. dos textos ou de sua construção formal, os 
críticos raramente se lembraram de que tudo isso só 
teria sentido se os textos fossem lidos (ISER, W.)

O leitor foi por muito tempo considerado figura acessória, aquele que deveria 

passivamente apreender as intenções do autor ou do próprio texto. A década de 60 

marca uma reviravolta: numerosos estudos, de diferentes correntes teóricas passam a 

falar do leitor, discutir seu papel. Com os estudos aparece uma vasta terminologia: 

narratário, destinatário, co-enunciador, arquileitor, leitor ideal, leitor modelo, etc. 

Dentre os estudos destacam-se os da Estética da Recepção (Jauss e Iser) e os da 

semiótica (Eco).

O nome de Umberto ECO é, sem dúvida, ponto de referência no campo de 

estudos do leitor. Foi em Obra Aberta (1962) que começou a discutir o papel do 

destinatário na atualização e interpretação do texto. Segundo ele, não dispunha, naquele 

momento, ainda, de instrumentos suficientes para analisar teoricamente a estratégia 

textual: como o texto estimulava e regulava a participação do leitor.

Após seu encontro com o Formalismo e a Lingüística Textual, escreve Lector 

in fabula (1979), livro que aprofunda e dá sedimentação teórica à sua discussão. Nele, 

afirma que todo texto demanda a participação de seu destinatário. E isso por dois 

motivos: para ser atualizado, fazer a correlação expressão-código e também por estar 

repleto de espaços em branco, não-ditos, que devem ser preenchidos. Para ele o texto é 

um "mecanismo preguiçoso", precisa de alguém que o ajude a funcionar.

Falar que um texto é preguiçoso é invocar o próprio funcionamento da 

linguagem, sua não-transparência. ECO admite que a língua não se reduz a um código, 

"não é uma entidade simples, mas, freqüentemente, um complexo sistema de regras" (p. 

56). E que não basta a competência lingüística para decodificar uma mensagem, para 

constituir sentido (interpretar). Além dela, deve haver: “(...) uma competência 
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circunstancial diversificada, uma capacidade de pôr em funcionamento certos 

pressupostos, de reprimir idiossincrasias, etc., etc. (p. 56)”.

Quando o autor produz um texto, faz uma hipótese sobre como este será lido, 

que caminhos o leitor deve percorrer. Faz uma previsão de como será esse leitor. ECO o 

denomina leitor modelo. Ele deve se mover no nível da interpretação da mesma forma 

que o autor o fez no nível generativo. Para tanto, estratégias são tomadas. Para organizá-

las, o autor "deve assumir que o conjunto de competências a que se refere é o mesmo de 

seu leitor" (p. 58). ECO ressalta que não se trata de esperar que o leitor-modelo exista, 

mas trabalhar o texto de forma a construí-lo.

Os meios são múltiplos. A escolha de uma língua, que exclui quem não a lê, a 

escolha de um tipo de enciclopédia, a seleção lexical 1. ECO lembra que, muitas vezes, 

há erros de previsão, motivados por análises infundadas ou preconceitos culturais. E 

também que os textos podem ser classificados em abertos ou fechados dependendo da 

forma como as estratégias foram trabalhadas. Os últimos cerceiam o leitor, dão pouco 

espaço a ele. Os primeiros são mais "preguiçosos", pedem mais a participação do leitor. 

Diante do texto, o leitor deve realizar uma série de "passos cooperativos". 

Estes devem obedecer às pistas deixadas. As hipóteses interpretativas que ele vai 

construindo são fundamentadas, devem estar, nessas pistas apreendidas no texto. ECO 

apresenta alguns desses passos cooperativos:

Ddicionário básico: nível onde funcionam determinadas leis de implicitação. 

Quando se lê Era uma vez num reino longínquo uma bela princesa chamada Branca de 

Neve, por exemplo, o leitor sabe que princesa quer dizer mulher, ser vivo, etc.; 

Regras de correferência: o leitor torna não ambíguas expressões dêiticas e 

anafóricas. Se depois do enunciado citado aparecesse Ela era bela, o leitor não teria 

dificuldade em fazer a ponte ela-Branca de Neve; 

Seleções contextuais e circunstanciais: o leitor relaciona os termos encontrados 

com o uso que se fez deles em textos/contextos anteriores; 

Hipercodificação retórica e estilística: neste subnível o leitor pode fazer 

hipóteses quanto ao contrato enunciativo. Diante do frame "Era uma vez" saberá que os 

acontecimentos não devem ser entendidos como reais; 

Inferências baseadas em quadros comuns e em quadros intertextuais: neste 

último, a hipótese se constrói fundamentada no que já foi lido/ouvido. No primeiro, na 

competência enciclopédica do leitor partilhada pela comunidade na qual está inserido. 



Como podemos ver, os passos cooperativos se referem mais a conhecimentos 

não-lingüísticos que a lingüísticos. Ler é, portanto, na perspectiva de ECO, muito mais 

apreender o que o texto não diz, aquilo que sugere, implícita. Um leitor que tem acesso 

à gramática da língua, ao vocabulário, mas não a outros códigos, tem dificuldades em 

(re)fazer a caminhada interpretativa. Isso pode ser constatado quando ele se depara com 

textos em língua estrangeira (em que tem domínio só do código lingüístico) ou em 

textos muito antigos.

O trabalho do leitor é duplo: ao mesmo tempo que deve expandir certos 

termos, deve reduzir outros: "amplia algumas propriedades, ao mesmo tempo que 

mantém outras sob narcose" (p. 91). Dentre as significações abertas, ele deve fazer uma 

hipótese interpretativa, estabelecer o topic 2. Para isso, segue determinadas sinalizações, 

"os marcadores de topic": títulos dos capítulos, subtítulos, expressões-guia. Baseado no 

que determinou, pode realizar uma série de amálgamas semânticas.

A cooperação interpretativa acontece no tempo, o leitor vai atualizando o texto 

por partes, conforme vai lendo. Quando se vê diante de disjunções de probabilidade, 

isto é, de situações que podem acarretar diferentes "finais", o leitor antecipa, faz 

previsões, sai do texto. ECO chama essas saídas de passeios inferenciais, mas lembra 

que eles devem ser orientados pelo texto. Segundo esse autor, não se pode, portanto, 

falar em leitura quando esta não se sustenta no texto-fonte.

Um texto pode brincar com o leitor, ludibriá-lo. É o caso de "Um drama bem 

parisiense" (1890) analisado por ECO: o narrador após dirigir o leitor a construir 

determinada hipótese interpretativa, muda de direção mostrando-lhe seu erro. Para 

ECO, um texto que atende fielmente às expectativas de seu leitor, automatiza demais a 

leitura. 

É importante lembrar que as considerações de ECO não reduzem o leitor a um 

simples recuperador de pistas ou preenchedor de espaços. Embora preocupado em 

estudar o leitor postulado pelo texto, o leitor modelo, lembra que muitas vezes ele 

escapa, foge, não obedece às previsões feitas pelo autor sobre ele. Nesse caso, ou pode 

descobrir caminhos não-pensados, não navegados, mas que se sustentam no texto ou, 

nos termos de ECO, apenas fazer uso deste. O que significa a não-interpretação, a não-

leitura. Só se pode falar em leitura, então, quando o leitor preenche os espaços em 

branco, não somente da forma prevista pelo autor, mas da prevista/autorizada pelo 

próprio texto.



Em Os limites da interpretação (1990) reforça a distinção entre uso e 

interpretação. Nesta obra, discorrendo sobre a semiótica da interpretação, diz que o 

processo de leitura pode ser entendido como a procura da intenção do autor (intentio 

auctoris), do leitor (intentio lectoris) ou da procura da intenção da obra (intentio 

operis). Privilegiando o que o texto diz, independente das intenções de quem o 

redigiu/leu, ECO assim define a intentio operis: 

Agostinho, em De Doctrina Christiana dizia que uma interpretação, 
caso pareça plausível em determinado ponto de um texto, só poderá 
ser aceita se for reconfirmada - ou pelo menos se não for questionada 
- em outro ponto do texto. É isso que entendo por intentio operis (p. 
14)

O leitor deve fazer hipóteses sobre a "intenção do texto". E testá-las. Pode 

fazer quantas quiser, "arriscar todas as interpretações que queira, mas obrigado a dar-se 

por vencido quando o texto não aprova suas ousadias mais lidibinais" (p. 16). A 

dependência da intentio operis não exclui a participação do leitor. Como mostrou, a 

atribuição de sentido se dá a partir de hipóteses interpretativas realizadas por aquele

previsto pelo texto, seu leitor-modelo.
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1 Não se trata apenas de selecionar palavras do léxico, mas as usadas pelo outro-leitor, 

aquelas que o locutor pressupõe conhecidas/empregadas pelo leitor. (voltar)

2 Segundo ECO, "o topic é uma hipótese que depende da iniciativa do leitor, que a 

formula de um modo um tanto rudimentar sob a forma de pergunta: de que diabo se está 

a falar? (...)"(p. 97). (voltar


