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algumas notas soBre a importância do 
leitor do texto literário

filipa Perdigão - ESGHT
rita baleiro - ESGHT

Muitos homens iniciaram uma nova fase da sua vida  
a partir da leitura de um livro.

Henry Thoreau 

Já muito se escreveu sobre o tema da leitura literária: 
desde textos sobre os diferentes tipos e técnicas de leitura, 
a ensaios críticos, a textos e relatórios sobre os hábitos de 
leitura literária até reflexões filosóficas, históricas, socioló-
gicas, entre outras, que exploram as múltiplas facetas do 
fenómeno da leitura literária. Foram igualmente diversos os 
escritores e teóricos que lhe dedicaram páginas e páginas 
analisando-a sob os seus diferentes prismas - Jorge Luís Bor-
ges, Marcel Proust, Umberto Eco, Miguel de Unamuno, Henry 
Thoreau, Roland Barthes, Wolfgang Iser, Michel Foucault, só 
para mencionar alguns.

Tendo em conta a amplitude do tema e a vastidão de tex-
tos que sobre ele se escreveram, o objectivo desta «página 
do português» é tão somente (dada a limitação do espaço 
e a complexidade do tema) referir alguns dos aspectos as-
sociados à leitura literária, nomeadamente, como e quando 
surgiu este tema associado à importância do papel desem-
penhado pelo leitor, uma vez que desde o aparecimento da 
palavra impressa no século XV até às primeiras décadas do 
século XX, a crítica literária centrava-se essencialmente no 
autor e no texto, negligenciando a função criadora do tercei-
ro elemento do trio: o leitor. Até ao início do século passado 
a relação autor/leitor permaneceu, essencialmente, imutá-
vel, presumindo-se que o primeiro escrevia uma obra cuja 
mensagem seria, à partida, por ele construída e a função 
do leitor era então a de ler o texto num processo de leitura 
linear e substancialmente passivo. Perante este quadro, a 
distância entre o autor e o leitor era não só ampla como 
desigual – de um lado estava o criador da obra de arte, do 
outro o visitante dessa obra de arte1. Simultaneamente, 
supunha-se a existência de uma transparência e estabilida-
de no significado das palavras e dos textos que permitiam 
ao leitor descodificá-los, ao mesmo tempo que procurava 
decifrar as intenções do autor. Nesta perspectiva, o leitor 
definia-se como um participante manipulável cuja função 
era contribuir para a produção do significado que o autor 

escrevera. A origem do significado do texto encontrava-se 
no autor.

o texto é a chave
Porém, nas primeiras décadas do século XX, quando 

começou a ser evidente que o acesso à verdadeira intenção 
do autor era uma limitação tremenda à interpretação (no-
meadamente quando o autor já não estava entre os vivos), 
o enfoque é colocado quer no texto – como argumentava o 
movimento da Nova Crítica norte-americana – quer no leitor 
– como defendia o fenomenologista polaco Roman Ingarden. 

Os novos críticos (new critics) – cujas figuras centrais 
foram os teóricos William Wimsatt e Monroe Beardsley 
– centravam a crítica literária única e exclusivamente no 
texto, afirmando, peremptoriamente, a morte da intenção 
autoral. No seu famoso ensaio «The Intentional Fallacy» 
(1954) defendiam que os processos psicológicos do autor 
estão inacessíveis ao intérprete, logo, se o leitor está fora 
da mente do autor e só tem acesso ao texto, deve ser este 
o objecto de análise e não o autor2. Em conclusão, o que é 
importante para o movimento da Nova Crítica é o contexto 
verbal tal como se apresenta no momento e nunca o efeito 
que o texto tem no leitor.

o significado resulta da interacção entre o texto  
e o leitor

Todavia, nem todos os teóricos do início do século XX 
partilhavam do ponto de vista da Nova Crítica, nomeada-
mente, I.A. Richards (Practical Criticism, 1924), Louise M. 
Rosenblatt (Literature as Exploration, 1938) e mais tarde 
Hans-Georg Gadamer (Truth and Method, 1975)– um dos 
alunos de Heidegger – opunham-se a aceitar o texto como 
a única fonte do significado. Como tal ao mesmo tempo 
que se afastavam do autor como fonte do significado de 
um texto literário, centravam a construção do verdadeiro 
significado da obra de arte literária na intersecção entre 
o leitor e o texto. Por outras palavras, acreditavam que o 
intérprete traz para o texto as suas próprias pressuposições 
e convicções e como tal a sua mente não age como um 
espelho que reflecte exactamente aquilo que está no texto. 



Na perspectiva destes teóricos, a compreensão de um texto 
implica a fusão entre o horizonte do nosso mundo (ou seja, o 
mundo do leitor) e o mundo do texto, não se negando assim 
o sentido original do texto dentro do seu contexto original, 
mas acreditando-se que se vai incorporar este sentido origi-
nal no contexto do leitor. Segundo as palavras de Rosenblatt, 
ler é um processo de interacção que se põe em marcha a 
partir do momento que nos deparamos com um texto: «The 
reader brings to the work personality traits, memories of 
past events, present needs and preoccupations, a particular 
mood of the moment, and a particular physical condition. 
These and many other elements in a never-to-be-duplicated 
combination determine his response to the peculiar contri-
bution of the text.»(Rosenblatt [1938]1995:30-31). 

Nos anos 60 o protagonista é o leitor
A partir da ideia de que os novos significados resultam 

da fusão criadora ou dialéctica entre o leitor e o texto surge, 
nos Estados Unidos e na Alemanha do final dos anos ses-
senta do século XX, um conjunto de fundamentos teóricos 
que se afastava tanto do autor como da obra e se dedica à 
compreensão do texto literário a partir do ponto de vista do 
leitor. A esta nova perspectiva teórica atribuiu-se, nos Esta-
dos Unidos, a designação de reader-response criticism, e na 
Alemanha a de estética da recepção. Na realidade, nenhum 
dos anteriores movimentos de crítica literária reivindicara 
este protagonismo para o leitor no acto da leitura e na in-
terpretação de textos. Apesar de haver diferenças no modo 
como classificam e descrevem a função do leitor na criação 
do significado do texto literário, partilham a convicção da 
importância do papel desempenhado por este elemento 
do trio autor-texto-leitor3.No entanto, apesar de aspectos 
divergentes, quer os teóricos da estética da recepção quer 
os da reader-response criticism acreditam que qualquer que 
seja o texto literário que se está a ler, existe permanente-
mente o convite do próprio texto para construir hipóteses 
sobre o seu significado, para fazer conexões implícitas, para 
preencher espaços em branco ou para confirmar suspeitas. 
Na terminologia deste vasto grupo de teóricos, cabe ao leitor 
«concretizar» o trabalho literário, uma vez que sem a sua 
participação activa e contínua, o texto literário seria apenas 
um conjunto de marcas pretas impressas em páginas. Tal 
como prenunciara, em 1936, Walter Benjamin, o abismo en-
tre o autor e o leitor esbate-se e o «leitor está sempre pronto 
a tornar-se escritor» ([1936]1992: 97) e em 1994, na criação 
neologística de Landow, surge uma nova figura – o wreader 
(Landow 1994:9,14) - a súmula de writer e reader - reveladora 
do poder criador do acto de leitura.

As «comunidades interpretativas» do século xxI
Actualmente e, nomeadamente, na área dos estudos cul-

turais, já não se questiona a função do leitor como produtor 
de significado, aliás, tal noção já se tornou um lugar-comum. 

Assim sendo, a discussão tomou um outro rumo. Uma 
direcção que nos faz recordar o que Stanley Fish afirmou 
na década de oitenta do século XX, ou seja, que a leitura é 
determinada por convenções de interpretação literária defi-
nidas dentro de cada «comunidade interpretativa», na qual 
os leitores “concordam” em ler de modo semelhante: «[…] 
there is no single way of reading that is correct or natural, 
only “ways of reading” that are extensions of community 
perspectives»(Fish 1980:16). Consequentemente, no início 
do século XXI já não faz sentido continuar a questionar o 
papel do leitor - que se sabe fundamental e inequívoco na 
construção do significado do texto literário -  e, como tal, a 
tendência é para focar e descrever o modo como determi-
nados grupos dentro de uma comunidade usam os textos. 
Exemplares deste novo rumo tomado pelos descendentes 
da reader-response criticism são os estudos sobre as mulhe-
res, os queer studies ou outros estudos que se centram em 
minorias sociais. 

Sobre a evolução das teorias da recepção do texto 
literário mais haveria a dizer, mas o espaço é de momento 
limitado. Assim sendo, optámos por terminar esta «página 
do português» com a carta d’ «Os Direitos Inalienáveis do 
Leitor» da autoria de Daniel Pennac:

1. O Direito de Não Ler
2. O Direito de Saltar Páginas
3. O Direito de Não Acabar um Livro
4. O Direito de Reler
5. O Direito de Ler não Importa o Quê 
6. O Direito de Amar os “Heróis” dos Romances
7. O Direito de Ler Não Importa Onde
8. O Direito de Saltar de Livro para Livro
9. O Direito de Ler em Voz Alta
10. O Direito de Não Falar do Que se Leu

1 Tal como recorda Jay David Bolter a este propósito: «Printing 

tended to magnify the distance between the author and the reader, 

as the author became a monumental figure, the reader only a visitor 

in the author’s cathedral.»(Bolter 1991:3).

2 «The design or intention of the author is neither available nor 

desirable as a standard for judging the success of a work of literary 

art.» (Wimsatt e Beardsley 1954: 194).

3 «They all have in common the conviction that the audience 

plays a vitally important role in shaping the literary experience and 

the desire to help to explain that role. But their interpretations of that 

role and their definitions of the literary experience vary […]»(Richter 

1998:917).
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