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1. Preliminares 

<Quão belo seria o mundo .re houves.re un;a regra para 
mot;er-se através de labirintos ... )) 

UMBERTO ECO 

Minha relação com a obra e o pensamento de Umberto Eco data de 
utn tempo já  distante, final dos anos 60 do século que passou, quando 
ainda conjugava as funções de jovem professor universitário com a 
condição de estudante de pós-graduação em busca de novos cursos e 

novos rumos para meu aperfeiçoamento científico, filosófico e estético. 

Por essa época, j á  graduado em Letras e Pedagogia, realizara 

também utna especialização na Sorbonne (1 959-1 960) , em que fruí a 

alegria de ter como principais mestres Georges Gurvitch (Sociologia) e 

Jean Piaget (Epistemologia e Psicologia Genéticas), e outra na Univer

sidade de São Paulo (Pesquisa Socioeducacional, durante o ano de 1 962) . 

Andava eu então às voltas co1n estudos de cotnunicação social, cultura 

de massa, semiologia e lingüística, episten1ologia e sociologia do co

nhecitnento, etc . .  Foi quando dei com as boas traduções das primeiras 

obras de ensaios de Umberto Eco, pela editora Perspectiva, que conta

va entre outros com significativo influxo da con1unidade intelectual 

judia de São Paulo, com suas tradições culturais etnpenhadas. 
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Cotn efeito, se não abuso da tnetnória, conheci então a primeira 
de suas obras a repercutir internacionalmente e a pôr em evidência 0 
nome desse jovem pesquisador talentoso e original. Livro seminal -
refiro-n1e a Obra Aberltl - Fortna e indetertninação nas poéticas con
temporâneas1 -, trazia os germes das grandes intuições e reflexões que 
irão constituir a arquitetura teórica de seu pensatnento e introduzir ver
dadeira revolução no aproche contemporâneo dos probletnas da Es
tética, da teoria da infortnação, da linguagem e do conhecimento. 

Na apresentação de sua edição brasileira, <<Â. Abertura de Obra 
Aberta>>, Giovanni Cutolo assinalava o fato de que o pensatnento de U. 
Eco caracteriza «bastante bem o momento de desprovincianização da 
cultura italiana, e se tem configurado nestes últimos anos como a ex
pressão do interlocutor talvez mais autorizado - sem dúvida aquele de 
maior capacidade formulativa e maior ressonância - no sentido de 
retotnada de um discurso cultural interrotnpido por mais de vinte anos 
de ditadura. Cotn exceção do caso especialís simo de Benedetto 
Croce ... » [p. 7]. 

E continua ele sublinhando que uma das constantes de sua ativi-
dade consiste na ousada retomada de uma tetnática em aparência exau
rida, temas que ele repõe para nova leitura, após sua recuperação críti-

, 

ca, numa ((quase restituição à sua perdida virgindade)). E, pois, essa a pers-
pectiva que tal obra insere para repropor os conceitos de comunica
ção, informação, abertura, alienação, etc., esforço de recuperação com 
que LT. Eco inicia e funda suas contribuições mais originais para uma 
poética da obra aberta. 

Na segunda metade dos anos 1950 entre nós, num âmbito mais 
restrito, o da poesia, encontramos posições análogas, como a dos par
ticipantes do Movitnento Concretista, quando Haroldo de Catnpos 
publicou seu artigo <<A obra de arte aberta>> (1 955) ,  a fi111 de explicitar 
os fundamentos da problemática poética dessa corrente. Entretanto, o 
conceito de abertura proposto por U. Eco possui atnplitude tnais larga, 
é mais diferenciado e mais variado no can1po de stuls aplicações e nos 
desdobratnentos que teve tanto nesta primeira obra quanto etn livros 
ulteriores. Ou conforme resume seu apresentador: 

. 

1 Cf. EC<), Umbcrto: op. di .. São Paulo: Perspectiva, 196ft 
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U tnberto l�co recusa-se a exercitar seu rnister de 
crítico na análise de obras de arte como um "cristal", ga
nhando assin1 a excotnunhão, etn tertnos polidatnente 
polênlicos, de (Jaude Lévi-Strauss, à luz da "ortodoxia" 
estruturalista. Eco., na realidade, sustenta um "modelo te
órico" de obra aberta, que não reproduza uma presumi
da estrutura objetiva de certas obras, mas represente an
tes a estr11111ra de unJa relação jr11itiva, isto independentemen
te da existência prática, factual, de obras caracterizáveis 
cotno "abertas". Ele não nos oferece o "modelo" de 
dado grupo de obras, mas sim, de um grupo de relações 
de fruição entre estas e seus receptores. Trata-se, portan
to, da tentativa de estatuir nova ordem de valores que 
extraia seus próprios elementos de juízo e seus próprios 
parâtnetros da análise do contexto no qual a obra de arte 
se coloca, movendo-se em suas indagações para antes e 
depois dela, a fim de individuar aquilo que na verdade 
interessa: não a obra-definição, não o mundo de relações de 
que esta se origina; não a obra-re.rultado, mas o processo que 
preside à sua formação; não a obra-evento, mas as caracte
rísticas do campo de probabilidades que a compreende. Este, 
segundo Eco, é dos aspectos fundamentais do discurso 
aberto, que é típico da arte, e da arte de vanguarda em 
particular. O outro é constituído pela ambigiiidade, dado 
que a abertura elide a univocidade. Ambas as coisas, no 
fundo, estão em íntima correlação: uma vez que o fulcro 
de nossa atenção se põe na análise e no estudo das estru
turas, e que se admite que estas são governadas pelas leis 
de probabilidade, a ambigüidade então não é mais do 
que utn corolário derivado desta assunção de base. A obra
eJ)ento, portanto, é a manifestação a11Jbígua de uma arte cujos 
limites são fixados por leis matemáticas, as leis que regen1 
a teoria da probabilidade. 

A perícia e a extretna desenvoltura cotn que U. 
Eco enfrenta tais problen1as, propondo c experin1entan
do diversas aplicnções a diferentes carnpos artisticos [lite-
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rattlra, 11uísica, pint11ra, escultura, arquitetura, jJoesia, cultura de 
massa, desenho e artes em gera�, de um lado; de outro, a evo
lução do homem moderno no sentido da globalização 
de todos os probletnas, no empenho de chegar a utna 
visão totalizante que o pern1ita superar as angústias da 
especialização, da setorização à qual é impelido pelos gru
pos conservadores que estão no poder, burgueses ou não, 
nos levam a pensar na possiblidade de extrapolação de 
alguns postulados fundamentais de Obra Aberta, para ou
tros domínios que não apenas os da arte. ( . . . ) Por que não 
se estenderiam também à organização social as caracterís
ticas de mutabilidade e flexibilidade típicas de uma estru
tura não univocamente definida, mas que se define, com 
maior ou menor variabilidade, dentro de um "campo de 
prováveis"?» [pp. 9-1 1 ]. 

Mas tomo, para concluir este sucinto comentário à primeira de 
suas obras principais, algumas das próprias observações de U. Eco, na 
Introdução que escreveu para a edição brasileira deste livro. Ele a inicia 
com esta preciosa observação, característica de seu espírito mutante, 
errante ou transfortnador, mas ao mesmo tempo em busca de coerência 
com as próprias teses e inclinações teóricas: 

<<5 e alguma vez houve livro .fiel a seu próprio título, é este o 
caso de Obra Aberta. Desde 1958, q11ando redigi o ptimeiro 
ensaio, nunca mais parei de reescrevê-lo. A edição francesa 11ào é 
como a italiana, a espanhola é diferente da francesa, as várias 
traduções em andamento (alemã, ron1ena, holandesa, tchecoJiovaca) 
dijerem todas entre si e a segunda edição italiana, .robre a qual foi 

feita a presente, é diferente de todas. E, ntz 1Jerdade, JJJeSIIJO a edição 

brasileira não é ex atam ente igtJal à italiancl.)> [p. 15] . 

Sempre em seu estilo repassado de betn-hutnorada ironia, ele 
• 

conttnua a apresentar as razões e os propósitos dessa  obra en1 
permanente reelaboração, por isso afirma poder dizer que, 
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<<confiando itnodestatnente na sobrevivência de tneus 
escritos, cliverti-tne etn oferecer aos estudiosos do futuro 
vasto n1aterial de pesquisa filológica2 (colações, edições 
críticas, c1uebra-cabeças para teses universitárias): mas se 

• 
continuo a reescrever este livro é justamente porque não 
pretendo que ele não sobreviva. Ele foi e permanece a 
tentativa de explicar algo que vem acontecendo sob nossos 
olhos, e muda continuamente: quando não muda o objeto da 
indagaçclo, IJJtlflanJ os n1étodos para interpretá-lo. Se este livro, que 
não deverá sobreviver para dar lições aos pósteros, pode 
no entanto servir de lição a alguém, deverá então ensinar 
que vivemos nutn período de evolução acelerada: e a única 
palavra que a cultura deve proferir para poder defmi-lo, 
será 11ma palctvra de recttsa das definições estáveis e catedráticas. 
Enquanto escrevo, os estudantes de meu país estão pondo 
em crise, definitivamente, as estruturas de um poder cultural 
professoral, dogmático, administrador de verdades 
incontrovertíveis, e estão substituindo a "lição" pela 
"discussão". Assim, ao discurso que neste livro eu faço a 
mim mesmo, resolvz� faz tempo, n11nca acreditar no que havia dito 
na vez anterior.» [pp. 1 5- 16  - os grifos são meus]. 

Seria bom recordar que esta «Introdução à edição brasileira» 
vetn assinada de Milão, agosto de 1 968. Ano emblemático em que, 
cotno sintoma de tnal-estar generalizado, as agitações de jovens 
estudantes, um pouco por toda parte, tanto em países centrais do mundo 
capitalista quanto do socialista (França, Alemanha, EUA, Itália, Espanha, 
Tchecoslováquia, Polônia, etc.), e repercutindo etn seguida em vários 
países  do chamado terceiro mundo, abalaram significativamente 
estruturas de suas fortnações sociais e velhas certezas de suas tradições 

culturais. 

U. Eco prossegue assim sublinhando que desde o modo como 
, . . 

o livro nasceu - seus vartos ensatos trazetn cotno que «as tnarcas 

2 E arqucolÓ!,tÍca, acrescento cu agora, na perspectiva da metodologia de Foucault. 
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geológicas disso» _ é evidente o esforço par� jus�apor a um ú
_
nico fato 

pontos de vista e técnicas dé indagação
. 
vanave1s. Lembra � tnda que, 

sendo talvez excessivas a variedade e a tncerteza., ele voltarJa agora a 

reescrevê-lo de utn único ponto de vista, já que 

«O trabalho destes últimos anos levou-tne a aperfeiçoar 
os instrutnentos de indagação setniológica, como aparece 
minha última obra3• E foi à luz destas minhas recentes 
pesquisas que modifiquei a tnaior parte do capítulo sobre 
a teoria da infortnação. Mas a decisão de adotar uma 
técnica unitária não contradiz o que escrevi acima, isto é, 
não me isenta do dever e do dire i to à revisão e à 
contradição: pois a pesquisa semiológica, pelo tnenos 
como a entendo, não visa a definir utn s istetna de 
cotnunicação baseado em estruturas imutáveis do Espírito 
Humano (como quer certo estruturalismo ontológico), e 
sim tentar continuamente dar formas cada vez mais 
abragentes e operativas às modalidades pelas quais os 
homens se comunicam no curso da história e mediante 
modelos socioculturais diferentes. [p.16] .  

Mas depois de sublinhar as dúvidas que assaltam qualquer estudioso 
que se dispõe a analisar questões teóricas e realizar estudos que exigetn, 
para suas verificações, longos períodos de tetnpo; e diante dos 
acontecimentos que ele estava a presenciar e vivenciar também em seu 
país, que pareciam pôr em crise a existência mesma de um cultura reflexiva, 
«como se a práxis, em sua violenta urgência, tornasse inútil e culpada toda 
reflexão teórica>>; ele se questiona se teria sentido realizar pesquisa crítico
ftlosófica sobre as manifestações da arte contetnporânea. En1 face disso, 
chega a confessar que se sente inclinado a aplicar o conhecimento que 
adquiriu ao longo de suas reflexões e pesquisas setniológicas, «para estudar 

possibilidades de intervenção no universo das cotnunicações, ( . . .  ) , 

3 O autor se referja então ao seu livro l.Ãt Jtnllura ./lsscnlc - lt�lrodw::ionc tdltl tirrtnt Jt!lliolo�im. 
i\filano: Bompiani, 196H. No Bra!'\il, foi editado con1o: .rl T:.rlt'll��ra Atuenle - l11troduçao à 

pcsrptÚtl sel!liológica. São Paulo: Perspectiva. 1971. 
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intervenção desn1ist·ificadora de todas as n1anipulações do consenso e das 
próprins nlistificações estéticas, n1ediante as guais os vários Poderes 
subscitt1en1 as livres escolhas por opiniões pré-fabricadas.» Todavia, retorna 

sobre seus passos para reafirmar que pelo menos num ponto ele se alegra 

por ter })reduzido a n1odalidade de discurso desta sua obra aberta: 

, 

«E que a visão de novas possibilidades de relação, 
tais cotno hoje se vêtn afirtnando, tinha sido antecipada 
justan1ente pelas formas artísticas que este livro estuda, 
as t}uais se propunham o explícito projeto de educar o 
l1on1en1 contemporâneo para a contestação das Ordens 
es tabelecidas, em favor de uma maior plasticidade 
intelectual e cotnportatnental. Se está nascendo uma 
sociedade diferente, ela foi antecipada, em suas possíveis 
estruturas, pela arte de vanguarda, mesmo quando esta se 
inseria - por força das contingências - no circuito 
mercantil dos consumos culturais. ( .. . ) . A nova forma era 
experimentada no objeto estético: começa hoje a perfilar
se cotno possível forma nova de vida. Se a arte riflete a 
realidade, é jàto que a riflete com muita antecipação. E não há 
antecipação - 011 vaticínio - que não contn'bJta de algJtm modo a 
provocar aquilo que anuncia.» [p. 1 8  - grifos meus] . 

* * * 

Dentro do mesmo quadro de interesses que então eu me 

propunha para meus estudos e pesquisas, e tendo já entrado em contacto 

cotn o pensamento de U. Eco, sua segunda obra que tne caiu nas tnãos 

foi o pritnoroso ensaio que se mostrava instigante e inovador desde 

seu título :  Apocalíptico.r e Inte .. grado.r4• Essa oposição estrutural, sintetizada 

nos dois tertnos notninativos, suscitava desde logo no espírito do leitor 

atento utn tnundo de significações carregadas de tensões de natureza 

cultural, de confronto de mentalidades, de conflitos de interpretações. 

- - - -
-- -----

� 
-- - -----·-·-- -

4 Cf. ECC), Un1bcrto: op. cil .. Sno Paulo: Perspectiva, 1970. 
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Esta obra é constituída por utn conjunto de ensaios de estética 
na sua perspectiva contemporânea e deliberadamente debruçada sobre 
ampla variedade de produtos da cultura de massa. Ou conforme 
sumariza a nota editorial de apresentação: obsessão dos que dissentem e 
realidade dos que a.r.renten1 tais manifestações da moderna cultura de 
1nassa constituetn território de reações contrapostas, que o autor polariza 
nas lúcidas análises críticas fundadas em suas concepções de teórico da 

Estética. 
Eis por que um autor dotado da argúcia analítica de U. Eco não 

poderia deixar de se questionar desde o iníci� a respeito das posições 
que assume ao longo de sua argumentação. E assim que principia já, 
ao prefaciar a obra, por objetar o que lhe parece questionável em seu 
próprio aproche: 

2 1 4  
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«E profundamente in justo subsumir atitudes 
humanas - com toda a sua variedade, com todos os seus 
matizes - sob dois conceitos genéricos e polêrnicos como 
"apocalíptico" e "integrado". Certas coisas se fazem 
porque a escolha de  título  para um l ivro tem suas 
exigências (trata-se, como veremos, de indústria cultural, 
termo, aliás, que procuraremos inserir numa acepção a 
mais descongestionada possível); e também porque, se 
quisermos impostar um discurso introdutório aos ensaios 
que se seguem, teremos que, fatalmente, identificar 
algumas linhas metodológicas gerais: e para definir o que 
não se quer fazer, é mais cômodo tipificar ao extremo 
uma série de opções culturais, que naturalmente seriam 
analisadas de modo concreto e cotn n1aior serenidade. 
Por outro lado, são estes mesn1os, que definimos con1o 
apocalípticos ou integrados, os que censuramos por 
haverem difundido conceitos igualtnente genéricos :

"conceitos-fetiche" - e de havê-:los usado con1o alYo de 
chacota etn polêtnicas itnproduti,ras ou en1 operações 
mercantis de que nós mestnos quotidianan1ente nos 

• 
nutrimos. 



Tanto isso é verdade gue para d,efinirmos a 
natureza destes ensaios, para nos fazermos entender pelo 
leitor, até nós son1os obrigados a recorrer a utn conceito 
genérico e an1bíguo cotno o de "cultura de tnassa". Tão 
ge11érico, an1bíguo e impróprio que é justamente a ele 
c1ue se deve o desenvolvitnento dos dois tipos de atitude 
aos quais ( cotn não generosa, tnas indispensável vis polemica) 
estatnos levantando algumas contestações.»[pp. 7-8] 

Nesse texto introdutório, U. Eco não só caracteriza corno se 
configuram as concepções dos dois tipos polares de sua análise, como 
ainda faz esclarecedora síntese dos temas examinados no livro, cujo 
corpo, e tn seus desdobratnentos, ele subdivide em três vertentes 
ten1áticas: na prin1eira, intitulada Alto. Médio. Baixo, ele estuda as 
idéias sobre cultura de massa e "níveis" de cultura, a estrutura do mau 
gosto (a estilística do I<.itsch, etc.) e aplica seu aproche analítico à leitura 
de "Steve Canyon" e à retórica e ideologia em Os Mistérios de Paris de 
Eugene Sue; já a segunda, As Personagens, é dedicada ao exame do 
uso prático da personagem (o problema estético do tipo) e se aplica a 
esttu.lar dois casos tipicos de produtos culturais de nosso tempo - o 
tnito do S11perman e o tnundo de lvfiduim (ou Charles Brown, como é 
tnais conhecido entre nós); enfim, a terceira, Os Sons e as Imagens, 
se debruça sobre a canção de consumo, 'a música, o rádio e a televisão', 
e aos seus apontamentos sobre a televisão e a investigação semiológica 
de sua tnensagetn. 

Nas suas obras seguintes, U. Eco vai elaborando, passo a passo 
, . , . , . , . 

e ao sabor dos confrontos teortcos e prattcos que seu esptrtto crttlco 

e indagador lhe proporciona, sua imensa catedral estética e seus 

múltiplos  labirintos s emióticos. É interessante assinalar que as 

principais traduções brasileiras de suas obras do gênero, lançadas 

pioneiramente pela editora Perspectiva, vêm classificadas justamente 

sob duas rubricas: Estética e Semiótica. A pritneira dessas vertentes, 

alétn dos dois trabalhos acitna apresentados, se constitui de dois outros 

que complen1entam essa prin1eira fase de sua elaboração: A E.rtrut11ra 

Au.rente (de 1968 na edição original) e As For!IJa.r do Co11tetído (de 1 973 
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em italiano)s. Este último livro nasceu como fruto de um repensar 
. ; 

sen1 descontinuar sobre o antertor, que por sua vez reconstruta os 

que lhe antecederatn. 

Na primeira destas duas obras, ele continua progredindo no rumo 
A 

de uma síntese crí tica do pensamento contemporaneo, porém 

enfatizando e alargando as concepções características de sua posição -

eis que aí submete a exame (ou dialoga com) autores como Lévi-Strauss, 

Barthes, Saussure,Jakobson, Hjelmslev, Peirce, Heidegger, Merleau-Ponty, 

Ricreur, Sartre, Foucault, Derrida, Lacan, Chomsky, etc., mantendo-se 

fiel a Aristóteles, sem esquecer Platão, Spinoza, Rousseau e Locke; e 
depois de repassar sua teorização sobre o universo do sentido e dos 
sinais, percorre inúmeros exemplos desde os códigos visuais, passando 
pelo cinema, a mensagem publicitária, os signos arquitetônicos (esplêndida 
análise!) , examinando em seguida estruturas e estruturalismos, assim como 
os métodos e as fronteiras da Semiologia, para enfim concluir esse denso 
ensaio com uma indagação inquietante que ele põe no derradeiro 
parágrafo do último capítulo, intitulado Os limites da Semiologia e o 

horizonte da "Práxis", como a questionar tudo quanto discutira antes: 

«Se essa energia pragtnática da consciência semiológica 
mostra que até mesmo utna disciplina descritiva pode 
traduzir-se em projeto ativo, ao mesmo tempo induz a 
suspeita de que o mundo visto sub .rpecie con;municationiJ não 
seja o mundo todo, e o temor de que o universo da 
comunicação seja apenas a tênue superestrutura de algo que 
acontece por trás da comunicação.» [p. 41 9]. 

Enquanto isso, na segunda destas obras - A.r Fom1as do Contetído -, 
ele vai assumindo um discurso de tnais a mais técnico, e o texto se apresen
ta cotno se constituído por capítulos completnentares ao trabalho anterior, 
por isso mesmo inicia-se por um ensaio sobre O "limiar'' semiótico. 

Aliás, cotno o próprio autor nos infortna: «Üs capítulos deste liYro sur
gem sob forma de ensaios independentes unicatnente porque cada un1 

5 Respectivamente: São Paulo: PcrspcctÍ\'4l, 197 t c 1974. 
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deles está estruturado de maneira particu�ar, de acordo com as exigências 
do ten1n. l\1as u·nta-se, de fato, de autênticos capítulos, mutuamente relaci
onados, e o livro ten1 un1a hon1ogeneidade e continuidade de discurso 
toda dele, tnlvez n1ais do c1ue os outros que escrevi até agora. As For1nas do 
Contetído c011stitui o natural desenvolvimento Je <.lois temas por mim 
aflorados, n1as nno nprofundados etn A Estnttura Ausente: a definição do 
significado e o probletna da contradição radical do universo setniótico.» 
[p. XIJ. Tudo leva n crer c1ue, nessa obra, o procedimento adotado é como 

• 
se o autor estivesse a encerrar utna etapa de seu trabalho: eis por que é ela 
a única que apresenta este tipo de infortnação complementar: 30 páginas 
de extensa Bibliografia Básica para Estudos Semióticos. Repare-se, 
entin1, que nela o tertno Senuologia, posto seja para ele sinônimo, vem 
preferenciahnente substituído por Semiótica e correlatas. 

En1 sun1a, concepções e idéias, intervenções reais e análises, o 
pensan1ento e o imaginário desse pesquisador itnpenitente, renovador, leitor 
voraz e onívoro, ''ão abrindo não uma estrada real, vizinha do autoritarismo 
e do dogma, n1as suas próprias trilhas múltiplas e variadas, porém como se 
estivessetn balizadas pelos dois eixos de seus interesses estéticos e semióticos 
que apontam para utna filosofia geral da linguagetn e uma teoria do conhe
cimento, as guais an1pliam o horizonte dos possíveis6• 

6 Poder-se-ia dizer, com alguma segurança, que de todas as multiformes vias exploradas por 
U. Eco ressalta un1 interesse dominante pelas questões de Estética c das artes en1 geral, que 
ele continua a estudar ainda hoje e cuja exploração iniciou desde sua Tese de Láurea,aos 22 
anos de idade, sobre o problema estético em St. Tomás de Aquino, conforme demonstrado 
nas obr as que con1c ntei neste primeiro tópico. Assim, sen1 pretender criar un1a classificação 
rigorosa e sem deixar de ressaltar que em suas obras de Estética o autor quase sempre utiliza 
os instrumentos da Semiótica para proceder às suas análises, nessa vertente de estudos, se 
dcstacatn ainda no Brasil pelo n1enos os seguintes livros: Ledor ÚJ Ftrlmla, São Paulo: Perspectiva, 
1986; .rllte t Bclez(J na Estética Jvfedir� •al, Rio de Janeiro: Globo, 1989; Sobre os E.rpelhos c 011tros 
E11saifJs, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989; O Super-Homem de lv!a.rsa - Retórica e ideologia 
no r01nancc popular, São Paulo: Perspectiva, 1991; Seis Passeios pelos Bosques dtJ Pirçiio, São Paulo: 

C<>mpanhia das Letras, 1994; 1-listón(J dtl Beleza, Rio de Janeiro: Record, 2004. Já com relação 

à vertente de seus e�tudos de Semiótica, vale assinalar que nestas obras o autor adota um 

discurso 111ais técnico c n1nis sisten1ático, visto que cn1 geral se trata de obras organican1cntc 

uni ficadas c não propriamente coletâneas de ensaios, e que, por
. 

outr� lado, aqui também, 

de introduz uma perspectiva estética c cultural em sua s�mt�logta, de
. 

l1ue podemos 

· 1 B 1·1 - .. scmu.nte" lt'vro· s· O \'irlflo São Paulo: Marons l ·ontcs I l..tsboa: Presença, assma ar no ras o" . h' " • • • � • 

1977· Tratado Ge ra l rle Jt111irílirr1, São Paulo: Perspectiva, 19RO� O.r L�i11ilrs ria Interpretação, Sio 

]> 1 ' . J> • . .. • 1· oo5. .LJ H11rra da UÍ!UIIfl J>rrfcita 11a C11lf11ra Eumpéia, Bauru, SP: Edu�c, 2001. auo . . cr�pccuva, :I/� , .r . �"> • _ • 

F-' , 1 1 s rnais recentes cn1 c1ue o autor trata de qucstoes de nantrcza n1a1s �a a gun1as outras o lrn . . . 

filosófica, para não falar de sua produção ficcional (ron1anccs) des<.lc 1980. 
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Mas não pretendo examinar, nem mesmo resumir, aqui, as obras 
de Un1berto Eco. Tão-pouco me compete fazê-lo. Quis dar apenas 
pálida amostra da significância teórica inovadora de suas explorações e 
formulações, visto que meu desiderato principal se  centra em dois 
pontos: o esboço de sua trajetória intelectual e a análise, como receptor 
empenhado, de seu primeiro livro de ficção - O Nome da Rosa. Toda

via, para concluir este primeiro tópico, creio poder afirmar que as duas 

epígrafes que Umberto Eco apôs na Introdução de Obra Aberta confi
guram à perfeição a arquitetônica de seu pensatnento e mesmo o espí-
rito do conjunto de sua obra: 
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5 e Ingres deu ordem à quietude, eu desdan·a dar ordem ao movimento. 
I<LEE 

As relaçõe.r formais dentro de uma obra e entre as várias obras 
constituem ttma ordem, uma metáfora do t-tniverso. 

FOCILLON 

• 



2· U tnberto Eco e sua trajetória intelectual 
(Ex Crelis Oblatus) 

·r�) e acreditamos q11e lutamos pela Verdade, sentiremos 
tis !Jezes a tentação de matar nossos inimigos. Lutando pelo 
que é preferíve� é possível ser tolerante, e ao mesmo tempo 
re_jeitar o intoleráveb). 

UMBERTO ECO 

Mas quetn é este escritor refinado e pesquisador competente, de 
estranho nome de família? Dito melhor: escritor, ensaísta, crítico, 
conferencista, intelectual empenhado e ativista, jornalista, professor 
universitário acolhido por amplo reconhecimento e coberto de títulos 
acadêtnicos, semiólogo, lingüista e especialista em Estética, filósofo e 
medievalista, historiador, narrador primoroso e ficcionista renomado, 
bibliófilo e leitor impenitente, homem de mil artes - que sabemos nós 
de sua gênese, fortnação e trajetória intelectual?7 

7 Na el aboração deste segundo tópico, contei em especial con1 dados colhidos em 
inún1eras fontes, sobretudo agudas gue pude retirar da Internet. onde, nutn único 
portal de busca como o (;oogle, c.:ncontrei cerca de 542.000 referências ou sítios para 
o nornc de Un1bcrto Eco. Dentrc.: estc.:s, garimpei informações particularmente en1: 1) 
UMBERTO ECO (1932 - ... ) \V\vw.italialibri.nct; 2) Utnbcrto Eco - Encyclopédic de 
)'Agora 2004; 3) Umberto Eco - \XIIKJPÉDlA a enciclopédia livre; 4) Univcrsità di 
Bologna - Umbcrto ECC) l-1o1nc Page - CURRICULU�I VITJE (este o n1ais con1plcto 
c atuaHz�do sítio sobre seu Cltniotllltll l'ilre, que, apenas listando seus titulos c qualificação, 
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Suas raízes 

Utnberto Eco nasceu a 5 de janeiro de 1 932 nutna pequena 

cidade _ Alesscznd11'c1- a leste de Turim e a 60 tnilhas ao sul de Milão, na 

província noroeste de Piemonte. 

Quando esteve etn Nova York, em 1 989, para o lançatnento de 

0 J)éndulo de Fouca11lt, seu segundo romance, no belo depoimento 

autobiográfico que o escritor concedeu ao jornalista e ensaísta norte

americano Marshal l  Blonsky, cuj os  princ ipa i s  t rechos  foram 

reproduzidos no caderno Mais, da Folha de S.l)aulo de 1 4/05/ 1 995, 

ele faz o seguinte comentário sobre sua cidade natal: 
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Nasci em Alexandria, no Piemonte, uma cidade 
com pouco menos de 1 00 mil habitantes. Há 30 anos 
atrás, era igual ao que é hoje. Alexandria cresceu pouco. 
Bonitas colinas a cercam, mas é um lugar um tanto chato. 

Historicamente, foi uma cidade importante, pois, 
quando Frederico Barba-Roxa, o imperador alemão, 

invadiu a Itália, o papa - que era então Alexandre III-, 
junto com as outras comunas independentes, pagou um 
dinheirão para encorajar pessoas que viviam dispersas em 

pequenas vilas a construir uma cidade para resistir ao 
Barba-Roxa. Assim, surgiu Alexandria, do nome do papa 
Alexandre. Depois disso, vários  eventos históricos 
ocorreram, mas nada de muito itnportante. 

se estende por 60 pp.); 5) Umberto ECO - W\vw.booksfactory.com - Biografía y libras 
en espanol; 6) UtvffiERTO ECO - WW\V.casadcllibro.con1 - Espanha; 7) 11 Notne l\túltiplo 
di Umberto Eco - un1 caso político ... W\\l'..v.geocities.conl; 8) no sítio da Folbt� tlr Jào 
Pa11/o: O Nome da Rosa - Umberto EC() Biblioteca Folha há boa inforn1açào sobre o 
livro, con1 artigos. resun1o, dados biográficos, etc.; 9) no THE �lODERN \V'ORD -
Porta Ludovica - Unlbcrto Eco Hon1e Page - \V\V\v.thetnodcrn�·ord.conl/ eco/ - acha
se ((A Jbr1rt l3ir��raJ>IJ)' r!f Umberf() Err))) hy Allen B. RUCII, de t1ue 111e servt con1o roteiro 
principal, porén1 enriquecendo-o dos próprios con1entários de U. Eco que retirei de 
outras fontes, cotno: 10) <<l 1111 depoi!llefllo rllllobiognífiro)> - Un1berto ECO -Folba de J. Paulo 
- Mais

.
- 14.05.1995, ou 11), <<fiCO» por Roger Pol DR<)IT - do Lc �,\!tmde - reproduúdo 

por
. 
FJ: 03.04.19?:, etc. E n1ister assinalar que, con1 algtuna frcqüência. tnc vi na 

obrJgaçao de corng1r pequenos erros factuais ou de rcdação nesses textos. Em 
Apêndice a este ensaio, darei uma lista mais rica de sítios da \Vcb onde estào bons 
inforn1es, discussôcs c artigos sobre nosso autor c sua obra. 



. . 
J\ ma�or atração da cidade é que, durante o inverno 

lnt.etro, ela bca con1pletan1ente in1ersa em brumas. Mas 
un1a brun1a que, con1parada a Londres, faz a capital da 
!nglaterra parecer Miatni. Esta especialidade clünática foi 
.tn1porta

.
nte para n1itn. Viver na bruma significa elaborar 

un1a atttude de introspecção e prudência. Gosto da 
brun1a . . .  Não é por acaso que um capítulo inteiro de O 
NotJJe da Ro.ra acontece na bruma. 

Outra característica de minha cidade era o ceticismo. 
Ela foi construída para resistir ao Barba-Roxa. Eles 

• 
co11segutran1, tnas não elaboraram nenhum mito heróico 
con1 isso. Parece que, utna vez, Francisco de Assis passou 
por 1\lexandria e converteu utn lobo [à mansidão]. Agora, 
todas as histórias de São Francisco se concentram sobre 
o lobo que ele converteu em Gubbio. Converteu um 
tatnbétn etn Alexandria, tnas ninguétn se lembra. 

Alexandria tinha uma rica comunidade judaica na 
Idade rviédia e na Renascença, mas que não organizou 
propriatnente um gueto. Não digo que fosse por virtude. 
Não eram fanáticos a ponto de construir um gueto. Assim, 
minha cidade é utna cidade não heróica. Não há heróis. 
Minha cidade me ensinou que não há heróis. 

Por sua vez, Allen Ruch informa que tal cidade centrava-se em 
grande parte etn torno de utna cotnpanhia que manufaturava os chapéus 
Borsalino, e sendo uma cidade Piemontesa fazia com que seus habitantes 
nascessetn dentro de utna cultura relativamente autônoma em meio às 
detnais encontradas no resto da Itália. Sendo área de montanhas, os 
Piemonteses cultivam certo senso de independência e, sob certos 
aspectos, são tnarcados pela natureza fleutnática da proxitnidade da 
França tnais do que pelas paixões impetuosas dos italianos do sul. Eco 
n1cnciona cotn freqüência sua formação nesta cultura como un1a fonte 
do temperamento original de sua escrita: <<Deter111i11ado.r elemmto.r 
�enJane.rceiJJ COliJO ,a ba.re para 1JJi11ba lJi.rtlo do 1111111do: ceptici.riiJO e a1Je1:rtio ao 
retórico. N11nco exagcmr, nunca Jàze.r a.firmações boJIJbtísticas.;; !Grifo meu]. 
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Giulio Eco, seu
· 
pai, contador e veterano de três guerras, provinha 

de uma fan1ília nun1erosa. E o avô de Eco proclatnava ter sido 
enjeitado, 0 que parece ter originado o nome f�mília, inventado por 
utn funcionário público letrado. Tal nome serta supostatnente um 
acrônin1o de Ex C ce/is O blclllts («presente dos céus») . 

No 1nencionado depoimento autobiográfico, Umberto Eco não 

só confirma ter sido seu pai contador de uma pequena empresa que 

comprava e vendia ferro, tnas acrescenta comovida evocação desse 

velho Pietnontês assim como de seu avô: 
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Era o pritneiro dos 1 3  ftlhos de um tipógrafo. Um 
status social baixo. Meu avô - ele morreu quando eu tinha 
três ou quatro anos - parece que era socialista e organizava 
greves. Havia em casa muitos livros, porque ele era tipógrafo 
e, em seu tempo livre, encadernava volumes. 

Meu pai, por isso, quando garoto, leu muitos livros. 
Histórias populares. Esse foi um elemento importante na 
minha juventude, pois ele me contava muitas histórias e 
me transmitiu, assim, o gosto pela narrativa. Fora isso, minha 
infância foi a mais normal do mundo. 

( . . .  ) Era provavelmente uma pessoa inteligente, um 
leitor, mas não um homem culto. Uma vez, me lembro 
que ele disse: "Havia alguém aqui em Alexandria que deu 
uma palestra pública sobre Kant, e não sei por que eu fui e 
tive a impressão de que a teoria d e  I<.ant está certa . . .  

Acreditamos que esta coisa é um navio porque chatnamos 
de navio, mas se chatnássemos de outro jeito não seria um 
navio." Obviamente, meu pai confundia o princípio 

transcendental kantiano cotn o fato de que datnos nomes 
às coisas. Mas, considerando que consagrei a minha vida a 

estudar as relações das palavras com os pensanlentos e a 

realidade, e a maneira como consideran1os a realidade é 
influenciada por nossas palavras, provaveln1ente este breve 

, . 
comcntarto paterno tnc influenciou. De todo tnodo, assim 

.fazendo, ele decidiu fllinba tJida inteira. [Grifo n1eu]. 



• 

. 
Meu pai, ( . . .  ) , sabia que eu era .u1n professor, um 

Intelectual, 1nas não entendeu direito o que eu fazia até sua 
tnorte. Contudo, tnorreu tnuito orgulhoso de 1nim. Isso 
n1e faz feliz. Só gostaria que tivesse visto um pouco o que 
ac011teceu cotn O Non;e da Ro.ra. 

Casado con1 Giovanna Bisio, seu pai, ao mesmo tempo em que 
cuidava da fan1ília, decidiu t]UC para preservar seus talentos e sagacidade 
tnanter-se-ia afastado da política. E acrescenta ainda Allen Ruch que 
U. Eco recorda afetuosatnente de sua avó e, como Borges e García 
Márquez, declara que desenvolveu o prazer pelo absurdo a partir do 
peculiar senso de hutnor daquela tnulher. 

Com o início da II Guerra Mundial, Eco e sua mãe deslocaram
se para pequena aldeia Piemontesa nas montanhas. Ali, ainda criança, 
Eco teve ocasião de observar os confrontos armados entre Fascistas e 
parti.ra11.r com uma emoção mista: mostrava-se naturalmente excitado 
pela ação; tnas sentia-se em parte pesaroso de que fosse tão novo para 
nela se envolver. Foratn acontecimentos de que mais tarde ele próprio 
achou con1o dar forma na urdidura da parte autobiográfica de O Pêndulo 
de Fotlccllllt. 

Sobre essa experiência de sua infância no duro período da II  
Guerra l.Yiundial, há uma evocação sua, no mesmo depoitnento 
autobiográfico de que venho tne servindo, que comporta, como é de 
hábito seu, reflexão de fundo psicanalítico: 

• 

Vivi tn inha infância durante a guerra,  num 
motnento em que não era fácil encontrar comida. Não 
ératnos  pobres,  tnas,  mestno ass i tn, era i tnpossível 
encontrar algo para comer. Preocupa-me a nova geração, 
que não sabe o que é a guerra, o que é estar com fon1e 
durante a guerra. Recordo minha tnãe chorando porque 
não encontrava farinha para cozinhar algo e, no dia 
seguinte, ao encontrar castanhas, fazia com �las a farinha 
e, ass iln, os bolos que cotníatnos. Agora, evtdenten1ente, 
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vivo en1 utna sociedade da abundância. Con1o outros de 

111inha geração, n1e incomoda quando, num restaurante, 

trazen1 - tnestno na Europa acontece isso - cotnida 

detnais. Deixo setnpre algo no prato. Por causa de minha 

mãe, que ia aos bosques à procura de castanhas. 

Há outro episódio de sua adolescência e juventude que U. ·Eco 
. , 

sublinl1a etn seu depoimento e que merece transcrtto na  Integra por 

sua intensa significação existencial e porque acarretou nutn ponto de 

inflexão que subverte suas coordenadas psicológicas: 
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Antes da guerra, comecei a freqüentar a missa, 
dep ois  continuei .  E p e r m a n e c i  fie l ,  dogmática e 
apaixonadamente, às organizações da Igrej a  Católica. Ela 
era para mim uma verdadeira adesão à castidade, à Santa 
Comunhão; a cada dia pensava, se possível, em estudar a 
Bíblia e os evangelhos, organizar as pessoas. Não sei 
esquiar porque, quando meus camaradas iam esquiar no 
sábado e no domingo, eu ficava organizando jovens. 
Durante a universidade, fui convidado a entrar no bureau 
nacional da organização. 

Ao mesmo tetnpo, estudava filosofia medieval. A 
ruptura com a Igreja, que para muitos amigos foi, sobretudo, 
uma ruptura politica - muitos se tornaram e permanecem 
detnocratas-cristãos -, para nlÍln coincidiu co1n uma crise 

" 

religiosa. Difícil dizer como. E estranho que eu tenha entrado 
em uma crise religiosa logo quando estudava a Idade :rviéclia 
e os teólogos, como Totnás de Aquino. 

Alguns episódios podem explicar muitas coisas. 
Utna vez, nós, que pertencíamos à direção romana da 
organização dos estudantes católicos fon1os convidados ) 
a um encontro com o papa Pio XII.  Durante o encontro, 
o papa, que era utn ser tnuito espiritual, branco, p1lido, 

• • vtu um JOVetn cotn tuna tnedalha .  '"Oh .. que é esta 
medalha?", pcr6'l.Intou. E o joven1 disse: "l� o prin1ciro 
prêtnio do c�unpeonato nacional de }JinQ'ue-I ongue. ' E o 



• 

• 

l)apa indagou: ' 'Oue é pingue-pongue?" "É tênis de tnesa" 
alguém �xplicou. "Deve cansar menos", disse o papa : 
Des�obn nesta ocasião gue Pio XII ouvia pela primeira 
vez fala r en1 tênis de 111esa. 

( . . . ) . 
Pio XII, nascido príncipe Pacelli, nunca etn sua vida, 

nen1 n1estno etn sua juventude, tinha estado em uma 
paróquia. Jlora educado para ser papa, mas nunca viu o 
que era a vida real do povo católico. Não digo que este episódio 
tlecidi11 JJJinha apostasia, mas é uma epifania da decepção. Era 
co?Jto se descobrisse que o papa não sabia o que era uma cruz ott um 
rosârio. [Grifos meus] . 

Ass itn, no começo dos anos 50, abandonei a 
organização. Muitos outros a abandonaram naquele 
motnento. Entre eles, o filósofo Gianni Vattimo e o 
extretnista de esquerda Toni Negri, que agora está em 
Paris porque na Itália foi condenado a 30 anos de prisão. 

St1a Formação Acadêmica e Atividade Intelectual 

Eram desejo e insistência de seu pai que se tornasse advogado. E 
ele entrou para a Universidade de Turim para isso. Contudo, informa 
Ruch, conforme parece ser o destino de muitos grandes escritores, 
abandonou seus estudos de Direito; e contra os desejos do pai envereda 
pela filosofia e a literatura medievais. Obtém seu diploma de Láurea8 
em Filosofia em 1 954, aos 22 anos idade, com uma tese sobre Tomás 
de Aquino. Depois disso, entra para o tnundo do jornalismo, assumindo 
utn en1prego em Milão como "Editor de programas culturais" na rede 
estatal de televisão italiana (RAI) , que lhe dá oportunidade em primeira 

8 N ã o  h á  c orrcspondênci� perfeita do sistctna universitário italiano com o nosso c 

outros scrndhantes. A Tese ele Láurea não eleve ser confundida cotn Tese de Doutorado 

(ou Ph. 1).). É, IJJIIfatiJ 11/ltlandi.r, algo (1uc sendo mai� rigoroso se aprox�n1
.
a de �os�o 

an tigo títul 0 de Licencia turn ( qu<.: incluía an t<.:s o de � acl� arel � do ) �  J\tn(h� �lOJC. n a  

Espanha c países hispânicos (ivl�xico, etc.), o titulo de Ltrtmruulo 
,
e �n�us prcsttg1os� que 

entre nôs. En1 c�pccial, depois que nssin1ilamos o rnodclo acadcn11co nortc-atnencano 

c0111 0 �1esrrado c, sobretudo, o Doutorado, este últitno leva os louros. 
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tnão de examinar a cultura tnoderna através dos olhos dos n;edia. Em 
1 956, publica seu primeiro livro, que era naturahnente uma extensão de 
sua tese: II ])roble!!Ja Estetico in 5'an TonJmttso. Neste tnesn1o ano cotneça a 
lecionar etn sua ai!IJtl !IJater e, alétn disso, inicia a construção de uma rede 
de escritores, músicos e pintores de vanguarda, muitos dos quais estão 

associados cotn ele ainda hoje. 

Ainda pelo roteiro de Ruch, vamos vê-lo publicar em 1 959 seu 

segundo livro e neste mesmo ano perde sua função na RAI. Este livro, 
. ....... ; . 

Svil11ppo deltestetica nJedievale, em que examtna as concepçoes estetlcas e 

as teorias da arte do período, era significativo num ponto, visto que 

não somente confirtnava Eco como um dos principais pensadores sobre 

medievalismo, mas porque finalmente convenceu seu pai de que ele 

tinha tomado a decisão certa quanto à sua carreira. (A esse respeito, o 
próprio Ruch cotnenta com humor: eis outra prova do Teorema de Ruch 

- «Por trás de cada grande escritor acha-se um pai desapontado, um 
professor de Direito nefelibata, e uma avó alegremente cheia de 
imaginação») . A perda de seu posto fora amenizada por sua crescente 
demand·a cotno conferencista e como professor. E em 1 959 tornou-se 
editor sênior para não-ficção da Casa Editn.ce Bompiani, de Milão; posição 
que manteria até 1975. Também em 1959 vemo-lo cotneçar a trabalhar 
para II Verri, revista consagrada à vanguarda fi lo sófica e aos 
experimentos lingüísticos; produz uma coluna mensal chamada Diario 
mínimo: artigos que serão depois publicados em livro, com o mesmo 
título. Na revista, Eco acha-se numa situação divertida ao manter uma 
coluna que parodiava deliciosamente muitas das coisas que a própria 
revista propagava. (Muitos desses escritores formaratn tnais tarde o 
Gruppo 63.) No início, a coluna de Eco era similar no estilo às A!J,tho/ogies 
de Barthes, mas depois de ter lido o livro de Barthes, Eco "fora de 
qualquer humildade" abandonou o estilo e deslocou-o graduahnente 
para o formato do pastiche. Durante e s tes  anos,  Eco cotneçou 
seriamente a desenvolver suas idéias sobre o texto aberto e sobre 
semiótica, produzindo vários ensaios sobre tais tetnas e, etn 1 962, 
publica Opera aperta, que efetivatnente abria sua 11ova via de pesquisa e 
interpretação. Em setembro desse mesmo ano casa co111 Rena te Ran1ge, 
instrutora alemã de arte. 
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12 1 erfei tan1ent:c cabível enriquecer essas notas sutnárias e 
descritivas de seu percurso, no período, com as observações cruciais 
gue ele forn1ula en1 seu dcpoitnento. São reflexões preciosas, de utna 
sinceridade transparente, c1ue só fazetn enriquecer sua personalidade e 

seu agudo espírito in<.]tlieto etn sua permanente busca, assim como 
n1ostran1 seu atnplo círculo de relações no campo intelectual: 

Logo após minha formatura, na situação italiana, 
era difícil encontrar utn lugar na universidade. Candidatei
t11e a un1 etnprego na Rádio e Televisão Italiana. A TV 
italiana começara havia apenas dois ou três anos. Fiquei 
lá de 54 a 58. Depois, fui fazer meu serviço militar e, 
enfitn, cotnecei minha atividade de professor universitário. 

Não fiz carreira na televisão. Ivias vi muitas coisas 
e conheci tnuitas pessoas. Num dado momento, consegui 
me tornar assistente de um diretor de programas artísticos, 
gue, aliás, me chamava seu alter-Eco. Era um homem 
extraordinário, Ferdinando Bailo, que durante o fascismo 
criara utna pequena editora e publicara Brecht, Joyce etc. 
Consegui me tornar seu assistente e amigo. Passava noites 
e tn sua casa, cotn milhares e milhares de livros, as 

, 

.Pritneiras edições de Paul Eluard, de Tristan Tzara. Um 
de seus amigos tinha a casa cheia de Paul I<lee que 
cotnprara por US$ 5 cada, pois Klee era um pintor 
desconhecido na época. Graças a Bailo, que morreu aos 
58 anos, encontrei seus amigos, que se chamavam Igor 
Stravinsky, Brecht. . .  

Na televisão, no andar logo acitna de onde eu 
trabalhava, também havia alguns j ovens músicos, da 
tnestna idade que eu, ou um pouco mais velhos. Eratn 
[,uciano Berio, Pierre Boulez, l(arl-Heinz Stockhausen, 
Paolo 1v1odena . . .  Nós nos cncontrávan1os todo dia no bar 
da televisão e nos tornatnos atnigos. O encontro cotn eles 
foi n1uito itnportante para tnin1. :tvlinha cópia pessoal do 
Cours de Ling11i.rtiq11e Géné.rale, de Saussurc, eu roubei no 
escritório de Berio. Na época, eles estudavan1 Trubetskoy, 

227 



• 

Saussure a lingüística estrutural, para entender coisas 

relativas
' 
a sons e vozes . . .  Assim, foi Berio quem me 

introduziu na lingüística estrutural. Eu lhe fiz ler Joyce. 
� . . 

Foi através de Berio e dos tnustcos que encontrei pela 

primeira vez Roland Barthes, em Paris, e, logo depois, 

Rotnan Jakobson, etn Nova York. Isso também explica 

como foi se construindo tneu livro, (Jbra Aberta, como 
interação entre um jovem filósofo e j ovens músicos. Se 
Obra Aberta foi um dos primeiros livros de crítica a 
interrogar a posição e a atividade do leitor, foi porque, 
justamente, os músicos naquela época concebiam obras 
que deviam ser tnanipuladas de alguma for ma pelo 
receptor para seretn cotnpreendidas. 

Depois, veio o Grupo 63: uma espécie de reunião 
da jovem geração contra o idealismo de orientação alemã 
em Estética. Tentávamos todos fazer algo novo e nos 

� 

ajudar contra a geração precedente. Eramos chamados 
de a vanguarda de wagon-lit, porque, à diferença da vanguarda 
tradicional, não éramos marginais. Todos nós escrevíamos 
nos jornais, trabalhávamos nas casas editoras. 

� 

E de Allen Ruch que retiro o percurso do período que se segue: 
embora sua posição como renomado colunista parecesse assegurada, 
os imediatos anos seguintes assistiram a muitas transições etn sua vida. 
Seus escritos apareceram num leque diversificado de publicações, 
incluindo II Giorno) La j'taJJtpa) Corn·ere dei/a .. fera) La Repubblica) L'EJpre.rso 
e II Manifesto. Em 1 964, Eco transfere-se para Milão e conquista utn 
posto como conferencista (leitor) , porém um ano tnais tarde é eleito 
Professor de Comunicações Visuais em Florença. En1 1 966, migra para 
o Instituto Politécnico de Milão como Professor de Setniótica e, no 
mestno ano, publica Le poetiche di Jqyce: da/la (�""'"'an a/ (rpinnegan.r I�àke". 
Em Milão, inicia a organização de suas teorias de semiótica de n1odo 
que, em 1 968, publi�a seu primeiro texto puratnente sobre esse assunto: 
La .rtruttura assente (A Es trutura Ausente) . E s ta obra,  que seria 
completamente revisada mais tarde e renomeada cot110 Tratado de 
Semiótica Geral (1 976), que contribui para 0 desen\rolvin1ento de un1a 
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estética da interpretação e ajusta assim o tom de seus estudos após seu 
interesse pela estética medieval transmutado num interesse mais geral 
pelos valores culturais e pela literatura como um todo: sua idéia principal, 
que s e  achava j á  e n1 Obra .rl berta e que será fortnulada mais  
xplicitan1ente en1 L .. J!t:tor in 1--�abula, é t]Ue o texto literário não possui 

un1 sentido pré-estabelecido, pré-existente ao ato de leitura - é 
justan1ente ao receptor (leitor) que cabe não descobrir, tnas, inventar 
esse sentido. 

No ano de 1 97 1 ,  assutne o cargo de professor titular de Semiótica 
na n1ais antiga universidade da Europa, a Universidade da Bolonha. 
J\qui, suas teorias cotneçariatn realmente a construir seu próprio espaço, 
e durante os anos 70 publica diversos livros sobre a matéria. Em 1 974, 
Eco organiza o primeiro congresso da Associação Internacional para 
Estudos de Setniótica, e durante o discurso de encerramento, faz um 
sutnário do catnpo com a afirtnação agora famosa de que a semiótica é 
«llfJJtl atitt�de cientíjit'tl1 uma maneira crítica de olhar os objetos de outras 
ciências». Etn 1 979, edita Un; Panorama Semiótica) coletânea de ensaios 
que se originaratn de suas conferências. 

Durante os tnencionados anos 70, conforme observa Ruch, Eco 
estabelecera uma reputação como semioticista que repercute por toda 
parte; n1as não estava na expectativa de ninguém o rumo radical que 
sua carreira totnaria para o fitn da década. 

Eco enfrenta novo desafio: criar Ficção 

Nesta fase tnais recente de sua trajetória, seguirei tnais de perto 
o roteiro que nos oferece Ruch. Assim, diz ele que a idéia para O Non;e 
,da Rosa teve utna gênese muito simples, conforme confessa Eco: <�omecei 
a e.rcre1;er en1 !JJarço de 19 7 8, incitc1do por 11111a idéia setJJinal.· eu queria COfiJO que 
entJenenar 11771 IJJonge.JJ No itúcio, Eco operou com a idéia de situar sua 
história d,e detetive nutn quadro tnoderno; tnas logo cotnpreendeu que 
seu interesse pelos estudos tnedievais apontava para uma história 
manifestan1ente ajustada à Idade 111édia. Garin1pando de cader11os de 
anotações, de recortes de jornal, de textos e de artigos que ren1ontava111 
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todos até 1 952, Eco con1eçou a tarefa de escrever utn rotnance 
provisoriamente chamado ''Assassinato na Abadia". N o  entanto, logo 
decidiu que este título direcionaria um foco inadequado sobre o aspecto 
de '�tnistério'' de sua história, visto que queria um rotnance que pudesse 
ser lido como um texto aberto - enigmático, complexo e abrindo-se a 
diversas camadas de interpretação. Inspirado pelo título de David 
Coppetjield, "Adso de Melk" tornou-se o título seguinte com que 
trabalhou. Todavia, por uma eventualidade, alguns versos de um poema 
medieval produziram o título mais poético de " O Nome da Rosa". 

Finahnente satisfeito, Eco observa desde então que ((a rosa é uma figura 
sin1bólica tão rica de significação q11e por ora dificilmente lhe falta algum significado)). 
O rotnance é publicado em 1 980 para quase de imediato ser aclamado 
pela crítica e obter ampla repercussão entusiasta: de repente o nome de 
Umberto Eco se torna conhecido fora do mundo da academia. 

Surpreso com o sucesso de seu romance (sua editora imaginava 
vender algo como 30.000 cópias; até a presente data cerca de dez milhões 
de cópias foram vendidas) , Eco foi inesperadamente empurrado para 
o foco da publicidade internacional, submetido a uma atenção mediática 
que ele acha ao mesmo tempo notàvelmente divertida e irritantemente 
opressiva. Logo após a publicação do romance, o cliretor de cinema 
francês Jean-Jacques Annaud começou a fazer um fume de O Nome da 
Rosa para ser internacionalmente distribuído, trazendo Eco ainda mais 
para o centro da atenção global - embora ele próprio se tenha mantido 
distanciado da película, exibida em 1 986. (((Ela é obra de Jean-Jacque.r, não 
minha)), declarou). 

Creio ser outra vez enriquecedor inserir aqui outra evocação de 
Eco em seu depoimento autobiográfico, que mais un1a vez revela uma 
personalidade que joga consigo mesmo permanentemente utn jogo de 
sinceridade e se indaga desde sua juventude sobre o sentido de sua 

• A • 
extstencta em seus atos e cometimentos fundan1entais: 
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Benedetto Croce disse uma vez: (<0 det;er da Jllt.'e11ltlde é 
o de envelhecer.)> Sou um hometn já avat1çado nos anos, con1 
dois rebentos já adultos, e ainda gosto de fazer an1or. �1as 



se o gênio de i\laditn chegasse e n1e dissesse: 'Ve11es escolher: 
pode.r };,1z{�r aJJJor pt�ra o resto de l11a vida coJJJ a.r n111lheres 1!Jais 
bonita.r do 1J11111do, 111as ntio podes ter n1ais filhos", ou então: '1?odes 
ter ainda ""' jilbo, 111as estás condenado a fazer amor só mais uma 
vez l!!JJ t11a IJit/a ", provavelmente, mesmo COm minha idade, 
n1esn1o já cotn dois filhos, escolheria a opção dos filhos. 
E, para o resto, n1asturbação. 

Letnbro-me <.]ue, depois da formatura com meu 
atnigo Furio Colombo, em Milão, com 22 anos, dizíamos: 
'Tei!!JÚlatJJos a llnàJersidade, começamos novos emprego� mas, o que 
queren1o.r verdadeiran;ente fazer com nossas vidas?" E me lembro 
que respondi: 'Quero fazer 11m livro e t4ma criança, porque são os 
tínicos n1odos de ultrapassar a morte, uma coisa de papel e uma de 
carne. " Fazer amor, cotn todos seus prazeres, é estúpido, 
não leva a nada. Mas minha morte pode ter um sentido 
se alguém sobreviver a mim e continuar. E escrevo 
um livro não para ter sucesso agora, mas com a 
esperança de que, no próximo milênio, ele estará ainda 

em alguma bibliografia. [Grifado por mim] . 

Desse modo, ao continuar como de costume seus estudos mais 
acadêtnicos, outra questão começou a crescer em sua mente. ((Imediatamente 
depoZ:r de ten11inar O Nome da Rosa, minha indagação era: Sen·a este Nm o 
episódio ex:cepcional de n1inha vida ott eu podena escrever outro romaf!ce?>> E Ruch 
comenta: a despeito de sua densidade e complexidade, O Nome da Ro.ra não 
rirlha esgotado todas as imagens e idéias que Eco achava apropriadas a um 
rotnance, e assitn começou a tnontar outra obra. O titulo deste novo romance 
era utna escolha tnais fácil, e ele captura seu notne de utna visão que o 
impressionou quando o viu pela primeira vez em 1 952: Pêndulo de Foucault 
Publicado etn 1 988, O Pêndulo de Fouca11lt foi outro sucesso itnediato, 
colocando Eco firtnetnente na posição dos mais itnportantes rotnancistas 
do n1undo. E, embora insistisse não possuir nenhum plano para outro 
rotnance, alguns anos tnais tarde, A Ilha do Dia Anterior passou a se 

desenvolver a partir das idéias de Eco acerca da «escrita sobre a natureza 

pura>> dentro «de un1a história de conceitos». 
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,Observe-se tan1bén1 que lhe têtn sido outorgados inútneros títulos 
honoríficos de universidades de todo o mundo, junto às quais tem ele 
assegurado diversos cursos. Desde 1 989 é presidente �o Int�rnational Center 
for Setniotic and Cognitive Studies, e desde 1 994 e prestdente honorário 
da International Association for Semiotic Studies, da qual em anos 
precedentes foi secretário geral e vi ce-presidente. Desde 1 999 é, além disso, 
presidente da Escola Superior de Estudos Humanísticos, que ajudou a 
criar junto à Universidade de Bolonha e na qual só admite estudantes 

altatnente qualificados. 

Para encerrar este curto roteiro biográfico de U. Eco, acrescento 
este comentário de Ruch: atualmente ele desfruta de uma vida próspera, 
dividindo seu tempo entre uma casa de verão nas colinas perto de Rimini 
(um casarão do século XVII que serviu outrora como colégio de Jesuítas) 
e uma residência em Milão (um apartamento "labiríntico" completado por 
uma biblioteca que abriga acima de 30.000 livros). Ele e sua esposa Renate 
tiveram e criaram um fllho e uma filha, e entretêm um relacionamento 
cordial com o prefeito de Rimini. Ele mantém seu cargo de Professor na 
Universidade da Bolonha, onde desenvolve um Programa para Ciências 
da Comunicação, e continua a escrever uma coluna setnanal para (L 'Espresso" 
chamada "La bustina di Minerva" ("A caixinha de Minerva". Minerva, 
marca de fósforos italiana, tal como a deusa romana da sabedoria e das 
artes, remete a uma metáfora chistosa segundo a qual Eco faz suas anotações 

' 
para a coluna numa caixa de fósforos). Fuma ainda diversos maços de 
cigarros por dia, trabalha até tarde da noite, e está acostumado a entreter 
seus convidados, a explorar o que puder encontrar ao seu redor, e aprecia 
usar o gravador nessas ocasiões. Habituado a gestos impetuosos e até 
freqüentes vezes chegando a chocar durante discussões, Eco descreve-se a 

• 
s1 mesmo como uma personalidade policrônica, que <(quer coJJ;erar muitas coisas 
ao mesmo tempo fundindo-as em conjunto para dar jortlla a tiiJJa inteJ"Cone."\'"ào contín11a . . . 
. Se não tenho muitas coZ:ra.r a fazerj eu e.rtou perdido)). Umberto Eco declara que 
quer que seu epitáfio seja utna citação de Totntnaso Cat11panella: 
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«Espera, espera! 

Eu não posso. » 
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3.  O Notne da Rosa 

Ro.ra que a/ prado, encarnada, 
lt1 ostentas presuntuosa 
de grancl.Y Cclrti1Í11 bcuiada: 
ca!J;pa lozana y gustosa; 
pero no, que siendo hermosa 
taJJJbién serás desdichada. 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

<({Eu me ocupo a] ver sentido lá onde 
outros seriam tentados a não ver senão fatoJJ. 

<(0 autor deveria ntorrer depois de 
escrever. Para não perturbar o caminho do 
textOJ). 

UMBERTO ECO 

A fitn de apresentar curto preâmbulo a esta última parte do ensaio, 
gostaria de, mais uma vez, iniciar narrando o processo de minha relação 
cotn este rotnance. 

Não sou em geral muito sensível ou atento às novidades do 
mercado literário e mesmo de outros gêneros como os estudos ditos 
científicos ou os ensaios filosóficos. Resisto ao açodatnento ou à 
ansiedade de estar up to date. Não cultivo essa espécie de vício do espírito. 
Costun1o deixar assentar a poeira dos modismos, para então, só depois 
de avaliar o que restou, tentar o acesso a utn ou outro texto. Desconheço 
de onde tne vem esse hábito. Mas sei que é antigo, pois me habita 
desde a adolescência, quando iniciei estudos mais conscientes e leituras 
tnais sistetnáticas, porém ao sabor das circunstâncias; quando me dei 
conta tatnbétn que seria sempre exponencial minha curva de  
incon1petência etn centenas de línguas assim con1o a da ignorância em 
tniJhares de ten1as. De onde tne veio então a sedução por este rotnance 
de estréia de Utnberto J�co, utn não-ficcionista que eu já conhecia 
con1o jnvej áve] pensador da cultura e da linguagen1? 
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É aqui que se justifica a entrada em cena de curta narrativa pessoal 

de minha relação, a princípio desconfiada, com tal obra, yuando de 

sua divulgaçã� entre nós. O livro me chamou a atenção desde logo 

por seu título provocativo e porque me .tocava o :orte pendor que 

sinto pela Idade Média, esse período simbolicamente nco e contraditório 

da hutnana aventura: época de grandes disputas e confrontos mentais, 

das góticas e românicas catedrais, das universidades com seus grandes 

mestres e seus colégios internacionais, período de místicas profundas e 

desbridados carnavais, de ortodoxias e heresias inumeráveis, de estética 

da harmonia e da cultura do baixo ventre . . .  A despeito disso, guardei 

minhas desconfianças iniciais, mesmo lendo os elogios que saiam nas 
publicações especializadas. 

Todavia, no mesmo ano de sua edição brasileira (1 983) , o 
diálogo que mantive com três amigos em encontros diferenciados 
me abriu as portas do interes se pelo l ivro. Pr imeiro, Eduardo 
Hoornaert, bom amigo e melhor historiador, flamengo de Bruges, 
tnas brasileiro por opção de vida desde 1 958 ,  que me respondeu à 
indagação que lhe fiz sobre o valor desta obra com uma frase curta 
e convincente: «é um livro deliciosamente estimulante». Depois, mais 
ou tnenos na mesma época, por ocasião de  uma conferência, já 
não recordo de quem, no auditório principal da  U niversidade de 
Brasília, encontrei Pierre Sanchis, ex-monge beneditino francês, 
tnigrado para o Brasi l  e depois profes sor  d e  Antropologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais ,  ve lho amigo de lides e 
pesquisas de sociologia da religião, a quem indaguei: <<Pierre, você 
que foi tnonge e conhece bem a cultura dos mosteiros ,  você leu O 
Nome da Ro.ra e que achou desse  romance?» E l e  tne deu uma 
apreciação semelhante à anterior. Enfim,  num mesmo hotel em 
Aracaju, participando do tnesmo Simpósio de  Cultura Popular de 
Laranjeiras (SE) , encontrei outro companheiro, Cândido Procópio 
Ferreira de Camargo, professor de Sociologia da PUC� de São Paulo, 

' . , . que, a no1te, apos o J antar, sentava no  terraço a ler  a versão etn 
inglês. de O Nome da Ro.ra; fiz-lhe então a mesma indagação que aos 
dcma1s, ao que ele me respondeu com esta frase cativante : �<É tão 
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prin1oroso, l)iatahy, que só leio de pouquinho para não acabar logo!» 
E se trata v a de un1 livro de 600 páginas! 

i\ í, eu 111 e convenci e a d qui .r i o I j v r o 'J .  

* * * 

rvfas CJUe segredo OU enigma COtnporta esta obra; quais razÕeS 
ou conteúdos levaratn este ron1ance difícil, por sua densidade cultural 
quase intransponível e por sua enciclopédica galeria de personagens 
tnovendo-se nun1a época distante e seu tanto itnpenetrável, esta narrativa 
novelesca de  andatnento do gênero policial, porém entretecida sobre 
utn conjunto de saberes e retnissões intertextuais que aludem à imensa 
biblioteca etn sua diversidade lingüística; enfim, que razões fazem com 
que O No1JJe da Rosa tenha se tornado de imediato espantoso êxito de 
literário e transfortnado seu autor, emérito especialista dos estudos de 
estética, cotnunicação e setniótica, em fenômeno ou objeto, ele próprio, 
da indústria cultural? E que o moveria a correr tal risco de aventurar-se 
pelo território da ficção? 

N enl1utna resposta simples e peremptória seria suficiente para 
satisfazer a cotnplexidade que este questionamento implica. Tentemos, 
pois, explorar alguns aspectos deste livro para ver se é possível trazer 
alguma luz sobre a decifração de seus labirintos, enigmas e polissemia, 
dessa obra que nasceu cotn vocação de tornar-se utn clássico. 

O lançamento etn 1 980 de O Nome da Rosa, que será objeto de 
nutnerosos prêtnios literários, dentre os quais o prêmio Médicis em 
1 982, e que usufruiu de enortne sucesso comercial, trouxe para Umberto 
Eco un1a an1pliação de sua notoriedade internacional. Na elaboração 
deste rotnance de perfil narrativo detetivesco, que se passa num mosteiro 

• 

9 ECO, Utnbcrto. O J\jo111r. rlfl Rostl. Tn•dução de Aurora Fornoni Bernardini c Hon1ero 
Freit:ts ele Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. Supostatncnte os tradutores 
c n frcn ta ra rn cnorn1c dific ;tldadc para transpor cn1 vernáculo este livro denso, de 

1 .  1• 
.,. c variada de léxico cxtcn!'o. E cotnetcratn inún1erns falhas; por ve7.es en1 1nguagcrn r c.-, . • , , 

... 1 n t  rcs corno no nntne das horas canônicas ou traduzindo o non1e de qucs toes c cn1c a . . • · · 
. . . 

S - 11 S ..  J> 1 dito de São Boa\•cntura 11or Sào 13ollat'cflllll'll, hcreuca por bcre/Jral, 
� no Jcnto por � ao ,c, r. , � • • • 

p(>rtico por porlfll, c inúrncros outras. 
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das 111ontanhas do norte da Itália do século XlV, este  grande 
tnedievalista soube aproveita toda sua erudição. Con1 efejto, o livro se 
apóia sobre múltiplas referências de várias ordens: hist�ricas (os conflitos 
entre nutnerosos grupos heréticos da época e os tntensos debates 
teológicos sobre 0 riso e sobre a pobreza eclesiástica e a ostentação de 
riqueza que dilaceravatn a Igreja), culturais (como a alusão ao arquivista 
cego da biblioteca secreta da Abadia chamado J orge de Burgos em 
homenagem a Jorge Luís Borges), e filosóficas (como a referência ao 
segundo livro perdido da Poética de Aristóteles, sobre o Côtnico, e que 
percorre toda a narrativa cotno utn fio condutor ou /eitmotiv) fazem 
deste romance uma como ilustração das teorias estéticas de U. Eco e 
de suas concepções epistetnológicas. 

E tal prestígio literário adicional que Eco adquiriu com sua ficção 
de estréia mantétn-se vivo até hoje, tanto assim que ele foi um dos 
sessenta escritores italianos convidados para o Salão do Livro de Paris 
dedicado à Itália, em 2002. Neste mesmo ano, a tradução francesa de 
seu quarto romance, Baudolino, conhece enorme sucesso desde os 
pritneiros dias de seu lançamento em França. 

Resumo 

Numa apresentação concisa, façamos um resumo do romance 
e suas personagens centrais, já que são inútneras e muitas delas são 
apenas aludi�as em suas forças e interesses pessoais,  sem jamais 
aparecerem efetivamente na trama, como o I mperador Ludovico da 
Baviera, rei dos rotnanos (1 3 1 4-1 346) , que disputa o poder sobre a 
cr i s tandade com o Papa João XXII  ( 1 3 1 6- 1 334) ;  e s t e  não o 
reconhecendo se estabelece em Avignon, enquanto aquele elege outro 
papa etn Roma, Nicolau V (1 328) ;João XXII retotna o sonho teocrático 
de seus predecessores, o que lhe valeu nun1erosos adversários : os 
e.rpiritttais franciscanos - que o acusaram de l1eresi� e l11e opuseran1 a 
pobreza evangélica - e teólogos, particulartnente Guilhern1e de Occan1 
e Marsílio de Pádua. Mas se não entratn diretatnente en1 cena, são, no 
entanto, os fatores desencadeantes de algun1as das principais intrigas 
como pano de fundo etn gue se manifestan1 as divisões internas da 
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Igreja �  en1 especial entTe as grandes ordens religiosas e a proliferação 
de n1ovin1e11tos heréticos sobretudo nas catnadas n1ais humildes 10• 

O sucesso in1ecliato de que se viu alvo não parecia plausível 
para u n1 ro111ance cuja tran1a se desenrola em um mosteiro construído 
nos contrafortes dos Alpes italianos na última semana de novembro 
de 1 327 e cujo processo narrativo é cadenciado pelas horas canônicas 

que regulan1 a vida dos n1onges. Ali, em meio a intensas disputas 

religiosas, o s�1 bio franciscano inglês, Frei Guilherme de Baskerville e 

seu joven1 auxiliar, Adso de Melk, noviço beneditino de origem alemã, 

convid ados  pelo Abade para a missão de dec ifrar os  crimes 
tnisteriosos que se sucedem na Abadia, envolvem-se na investigação 

das insólitas mortes de sete tnonges, em sete dias e sete noites. As 

investigações parecem indicar que tais crimes se originam a partir da 
biblioteca d o  mosteiro - a maior biblioteca do mundo cristão, 

labirinto d e  peças e de espelhos onde se empilham milhares de livros 

e manuscritos, a suma do saber humano. 

Narrativa sedutora e cativante por sua argúcia e senso de humor, 

fruto de quetn, cotno Eco, tetn apreciado e analisado com competência 

as artes do rotnance policial, O Nome da Rosa encena discussões de 

grandes tetnas da filosofia européia, em especial de Aristóteles à 
Escolástica, nutn contexto que faz desses debates mais um ingrediente 

da tratna rotnanesca. 

Crônica medieval, intriga policial, jogo literário de ampla malha 

intertextual: o prin1eiro rotnance desse .rcholar italiano de 50 anos de 

idade (na época) é interpretado por alguns críticos como uma defesa 

10 Ao longo da narrativa, são tnencionados pel� �e�os os
, 
seguint� s �ru�o

.
s her�ti�os: 

ld · 
, tcr1' 110s dulcinianos cspltltuats apostolos, jral�eelh, Joaqutmttas, va cnscs, cataros, pa . . , , · , 

. _ . . 
). · b 1· 1 s a lbige n s c s  etc Para melhor tnformaçao sobre tats grupos, pau 1c1anos, ogon1 o. , ' · · ,  · . . . . . 

. 

·1 I)ESRC)CI·IES J-Icrui Dir11� d'I-lrmJIIICS - Dtcttonnall'e des mess1an1�mes et consu tc-se: · .:!. .  ._ ,  • • 
• 

n1ilJénarisnlcs de I'J1rc Chrédcnnc. Paris - La 1-Iayc: �Iouton, '1969; T .01 N, Henry R. 

( ) 1) · · · · J 1 .J,Jc ;\�te•J1',7 Rio· Jorrrc Zahar Ed., 1990; FALBEL, Nachtnan. 
org. . utoJJano r1tJ ur..u1. · n, ... · . r-> 

1-Jcn:.ria.r ftlfcdicvai.r. São Paulo: Perspecuva, 1977; etc. 
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do côn1ico contra a ânsia da verdade - expressão do hotnem livre e 
capaz de resistir à opressão de homens e de tradições estabelecidas - e 

cotno tnetafórica reflexão sobre a Itália atual. 

Algumas das Personagens Centrais 

Frei Gz1ilherme de Baskerville 

Sábio franciscano inglês, ex-inquisidor, discípulo de Roger Bacon 
e atnigo de Guilhertne de Occam. Personagetn inspirado no detetive 
Sherlock Holmes, de Conan Doyle (que tem como um de seus casos 
mais célebres e conhecidos O Cão dos Baskervilles) : «Era, pois, a aparência 
física de frei Guilherme de tal porte que atraía a atenção do observador 
mais distraído. Sua estatura superava a de um homem normal e era tão 
tnagro que parecia mais alto. Tinha olhos agudos e penetrantes; o nariz 
afilado e um tanto adunco conferia ao rosto a expressão de alguém que 
vigia.» [Trecho de O Non1e da Rosa que descreve a personagem] . 
Compare-se com esta descrição: «Até seu físico era tal que despertava 
a atenção do mais descuidado observador. Quanto a sua estatura, 
passava de 1 ,80 m, mas era tão magro que parecia mais alto ainda. Seus 
olhos eram agudos e penetrantes, e seu nariz delgado e aquilino, 

acrescentava às suas feições um ar de vigilância e decisão.» [trecho de 
Um E.rtudo em Vermelho, Círculo do Livro, de Conan Doyle, no qual se 
descreve Sherlock Holmes] . 

Adso de Melk 

Noviço da ordem de são Bento de origem aletnã, de quem frei 
Guilherme era o preceptor e que por isso o traz e tn sua companhia 

, 

como seu secretário na missão. E o narrador do romance e o auxiliar 
de Guilherme de Baskerville, como Watson era de  Sherlock Hohnes . 

• 

U. Eco declara que é uma personagem que não cotnpreende nada até 
o fim: «Fazer compreender tudo através das palavras de alguén1 que 

não compreende nada ( . . .  ) .  Agora me pergunto se este não foi utn dos 
eletnentos que determinaram a legibilidade do rotnance por parte de 
leitores não sofisticados. Identificaram-se con1 a inocê11cia do narrador.» 
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Jorge de B11rgos 
A personagen1 n1ais jmpressionante do romance, depois do 

prÓJJrio Guilhern1e; n1onge n1ístico e cego, guardião da biblioteca da 
abadia, onde se desent·oln a tratna. É descrito como <(a própria memória 
da biblioteca)), Visiveln1ente inspirado no escritor argentino Jorge Luis 
Borges, cego na velhice; autor de diversas histórias ambientadas em 
bibliotecas e de quen1 o próprio Eco é uma espécie de epígono1 1 • 

, 

* * * 

E n1ister, porétn, confessar a impossibilidade de fornecer uma 
idéia sun1ária dessa obra, sem passar pelo esforço e o prazer de atra,ressar 
sua densa floresta de itnagens e idéias de quase 600 páginas. De igual 
tnodo c1ue o belíssimo filme do mesmo nome, dirigido pelo cineasta 
francês Jean-Jacques Annaud (1 986), qualquer tentativa de sinopse dessa 

• 

obra não passa de pálida idéia que apenas tangencia sua epiderme 
narrativa, sem suspeitar sequer de suas profundas entranhas. Escapa a 
esses intentos toda a trama dialógica que faz o encanto desse romance 
e desafia sedutoramente o leitor. 

1\ esse propósito, gostaria de acrescentar algutnas considerações 
esclarecedoras que encontro etn artigo de Dominique Fernandez12, 
crítico arguto que captou admiravelmente bem o espírito e as múltiplas 
catnadas de significação que articulam a urdidura narrativa desse 
rotnance. Com efeito, após breve resumo da obra, ele tece seus 
comentários em verdadeira síntese interpretativa. 

Inicialmente, chatna a atenção para o fato de que utn dos chartnes 
da vida literária da Itália reside em sua riqueza em romances imprevistos, 
tnarginais, cuja graça é garantida por certa inocência de seus autores 
que são tudo exceto profissionais da ficção: médico, como Cario Levi 

1 1  Na elaboração deste rcsurno da obra, retirei dados c indicações de: O Non1c da Rosa de 
Un1bcrto Eco - Biblioteca Folha de Sno Paulo. 

1 2  c f.: <�c;hcrlock J-1 olnlcs eh c� lcs moines>> par Don1init]UC Fcrnandc�. L 'Exprcss. Paris, 2 

avril 1 982. 
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que, em 0 Ctisto ficou etJJ Eboli, revelou a miséria e. a magia da região 
meridional de seu país ; príncipe ocioso, como Gmseppe Tomasi di 
Lampedusa, cujo O Leopardo se preserva na memória de todos; ou 
jurista, como Salvatore Satta, que acaba de entrar

_ 
nessa categoria, graças 

a seu admirável Dit1 do ju/gciiJJento. E de U. Eco na o se pode dtzer que se 
trata de utn franco-atirador etn literatura, visto que sua larga experiência 
cotno crítico de artes, literatura e obras culturais faz dele uma espécie 
de Roland Barthes da Itália; não obstante seu primeiro romance possuir 
as características de uma obra à parte, com o apelo de um objeto 

inesperado e único. 

Em seguida, em rápida sinopse do romance, declara que na 
aparência, trata-se de uma crônica medieval articulada sobre uma intriga 
policial. Como tal, nada mais se deveria dizer ao leitor que ainda o 
desconhece, mas trata-se apenas de um aperitivo para o excelso banquete 
que será servido ao leitor numa trama como de um segundo livro que 
se sobrepõe à novela detetivesca que Eco antecipa - na verdade, um 
painel deslumbrante do século XIV, o admirável Trecento italiano, que 
produziu Giotto e Dante, época em que batem fortes as lutas entre o 
Imperador e o Papa, entre a Igreja e os heréticos saídos da reforma 
franciscana, período em que o papado se instalara em Avignon e o 

....... 

Sacro Império Romano-Germânico buscava ainda preservar seu 
domínio sobre as rebeldes cidades italianas. Sobre esse fundo, o autor 
produz um afresco monumental construído com os movimentos sócio
históricos e o debate das idéias - ponto de inflexão das tnudanças 
éticas e políticas, momento em que o comércio se  instala mais 
poderosamente na via das transformações que se anunciatn e pressagiam 
o advento do homem moderno; amplia-se o confronto entre fé e razão, 
ente verdades absolutas e dúvidas que, no próprio discurso e reflexões 
de  Guilherme de  B askerville, antecipatn as correntes futuras do 
etnpirismo, do racionalismo e do iluminismo, posto que tal itnpulso de 
progresso ainda seja tolhido pelo medo de u111 poder que se exercita 
de fortna inquisitorial e pela tortura. Tudo isso faz parte deste liYro. 

Conforme sustenta Fernandez, isso é já  todo utn 111undo: entre as 
descrições da  igreja cujo portal ricamente esculpido len1bra o de 
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Moissac  (l· rança) ,  a evocação da vida quotidiana numa abadia 
b ncditina, com sua multiplicidade de tarefas e orações, o retrato de 

" . 
var1os n1onges con1 suas idiossincrasias e tnentalidades, e a pintura 
precisa de suas ocupações, desde a arte das gemas até a botânica, 
passando pela cozinha e as discussões teológicas. U. Eco nos fornece 
aí prodigioso docun1entário de 1-Iistória. 

J\lén1 do n1ais, nessa catnada de significação, sublinha o crítico, 
O OJJJe da lloJa revela utn jogo literário dos tnais excitantes: «Nenhuma 
frase do romance seria dele, afirmou o autor numa boutade que significa 
antes de tudo lJUe todo livro, no século XX, é feito da soma dos livros 
precedentes. Cotno o labirinto da abadia, o romance de Eco é em si 
n1esn1o un1a biblioteca, em que o especialista se regala em reconhecer, 
agui, un1a passagem de Voltaire (a história do cavalo, no início do 
ron1ance, está calcada sobre aquela do cão no Zadig) , lá, para as 
descrições de getnas e de plantas, o Huymans de A Catedral, mais longe, 
para a procissão dos hereges, o Victor Hugo de Notre-Dan;e de Paris. 
Utn exetnplo preciso entre cem outros: já para o fim do romance, a 
frase que Guilhertne cita para Adso como sendo de um nústico alemão: 

, 
((E 1Jtt:rter.Jogatjõra a e.rcada en; que sllbinJOSJ), não é mais do que a transcrição 
en1 alen1ão antigo de um aforistno de . . .  Wittgenstein, filósofo 

" 

coo tetnporaneo.» 
• 

A essa altura, indaga o critico: mas então toda essa enorme 
tnáquina rotnanesca só para mero divertimento de um professor? Ele 
n1esn1o esclarece: é aí que a "terceira camada" restabelece a situação e 
transfortna a aposta literária nutn livro profundo etn suas provocadoras 
repercussões. O rotnance procura discernir nos movitnentos populares, 
pa ra a lén1 de  suas  pe r turbações ,  sua força  tran s for madora 
[<(Freqt�ente?JJente, parcl IJJIIifo.r de/e.r, a ade.rão a U!JJ grupo herético é apena.r 11111 
1llodo co!JJO otttt·o qualq11er de gritar o próprio de.re.rpero.))] . Mas tatnbén1, no 
caso dos heréticos, os jiYIIicelli franciscanos do século XIV, puritanos da 
Igreja e que poden1 chegar por .intolerância ao critne, U. Eco vê o 
tnodclo dos terroristas que vinhatn ensangüentando a Itália de hoje, 
para protestar contra as acon1odações do partido con1unista: o desejo 
de purificar 0 1nundo pode gerar tnassacres. ((Nó.r IJJa.rsacra?JJOJ e .raquerJIIJos 
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porque elegemos a pobreza ctJmo lei tmiversal e nós tínhamos o direito d� nos apropriar da 
fiquei!� ile§tima do .r otttro.r, e q11erfamo.r ftrir 110 ctJração a trama de avtdez q11e .re tecia de 
paróq11ia e!lt paróqtlia, n;as j'anJais saqtletl!IIOS para possuir, nem fJJatanJoscpara saquear, 

matávan1os para castigar, pc1ra purificar os iJtpuros por n1eio do sanj',UC)), confessa ao 

inquisidor um dos fanáticos presos. <<Peca-.re tambénJ por exces.ro de amor a Deus, 

por superabundância de perfeição)): esta outra transcrição do romance poderia ser 

a divisa do núcleo original das Brigadas Vermelhas e, aliás, U. Eco faz vir fa 
Dolcino, o líder daquela seita herética, de Trento, cidade, como se sabe, onde 

se formou Curcio, chefe histórico das B. V., antigo aluno da Faculdade 
Católica de Sociologia. 

Enfun, acolho mais uma vez outra observação de D. Fernandez, 
quando este sublinha existir outra personagem extraordinária em O Nome da 
Rosa, que pode nos ajudar a entender a Itália da época em que foi publicado 
esse livro e seus misteriosos excessos a que se entregam os extremistas de 
todo gênero: Jorge de Burgos, decano dos monges da abadia, octogenário 
cego de saber enciclopédico, que reina sobre a biblioteca e lhe possui todos 
os segredos (alusão evidente a Jorge Luis Borges - eis aí exemplo de jogo 
literário). Este ancião intransigente organizou a série dos sete assassinatos 
com o único fim de interditar o acesso a um livro: que seria o volume 
desaparecido de Aristóteles, onde o filósofo grego, suporte da escolástica, 

• 

teria enunciado o elogio do riso. Ora, Jorge de Burgos não deseja que os 
homens se sintam autorizados a rir e acredita ser necessário mantê-los sob 
terror. Por excesso de amor a Deus, transformou-se nesse louco homicida; 
por excesso de santidade, nesse Anticristo sanguinário. Segundo ele, o riso 
aniquilaria o temor de Deus e conduzia à núna da Igreja. 

As cenas fmais do romance, quando Guilherme decifra o enigma 
dos crimes, são de uma beleza terrificante: depois de tensa discussão entre 
ele e Jorge, carregada dessas reflexões radicais, este consegue apagar o lutne 
e foge pelo labirinto. Na perseguição, em que cada utn busca controlar os 
passos do outro, Jorge provoca o incêndio que, alastrando-se, destrói 
lentamente a abadia, a começar por sua preciosa biblioteca: tais cenas evocatn 
o desenlace de O Auto de Fé, de Elias Canetti. 

* * * 
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l� todo un1 universo grandioso da Idade Média, numa época 
int nsun1ente cheia de significações, de conflitos de mentalidades e de 
valores, que prenuncian1 un1a nova era in .rtatu nascendi, a aceleração do 
fluxo histórico clirecionado para o Renascitnento e a etnergência da 
n1odernidade en1 sua gênese. Tudo isso ressalta com muita evidência -

das páginas desse livro, sen1 que, contudo, netn de longe, suas amplas 
e variadas discussões en1 que se confrontam grupos e culturas assumam 
un1 estilo de discurso didático ou professoral. Bem ao contrário: eis o 
talento do escritor que soube articular, cotn harmonia, graça e beleza, 
a ficção e a erudição. 

Portanto, qualquer tentat iva de resposta  cabal  aos  
questionan1entos que pus acima implicaria a escritura de nova obra de 
iguais proporções ou betn maior, visto que ao ficcionista lhe é concedido 
o direito de liberdade criativa, que deixa ao leitor a tarefa da decifração 
e interpretação de seus enigtnas, de seus recursos, de suas fontes, de 
suas referências, alusões e ocultações. Assim, não pretendo mais que 
assinalar algumas das anotações a que fui procedendo ao sabor das 
leituras que fiz dessa obra. Para não mais me alongar, reprimo o desejo 
de reproduzir aqui algumas páginas que ilustrassem a estética da 
elaboração ficcional de algumas cenas mais tocantes e, dentre ela, a 
tnelhor: a cena de atnor entre o jovem Adso e uma camponesa na 
cozinha da abadia, numa espécie de rendado poético construído sobre 
a sutileza alegórica do Cântico do.r Cânticos e outros. 

U tna das prin1eiras notas que me tocaram a atenção nesse universo 
tnedieval reconstruído pelo imaginário arguto do autor reside no fato 
de quão habitado ele está pela presença diabólica e infernal: registrei aí 
261 refer,ências ao demônio e ao mundo inferior, e sua sinonímia. 

No que tange aos confrontos de mentalidade e seus diálogos 
agoníst icos,  também to�am a sensibilidade do leit�r aten�o

. 
sua 

variedade e significância. E possível configurar por seu tntertnedio as 

1nentalidades, a n1oraHdade e o descortino cognitivo desse mundo de 
luzes e son1bras - nada que in1porta ao homem e à sua condição é 
excluído dessas reflexões c1ue recaetn sobre: verdades e erros, a 
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onipotência de Deus e a desordem do universo, 
_
arguitctu�a e _a ordem 

do Cosn1os, 0 risco de remontar longas cadelas causais ,  r1queza e 

comparações da Biblioteca da Abadia, rituais s�x�ais e macab�os, a tortura 

inquisitorial, 0 retorno de Elias e Enoch e o _espJrJto deprofecta, corrupção 

e 0 fim do n1undo (no milênio), as três cotsas gue crtatn a Beleza, o riso 

e tetnas correlatas, 0 duro tnister do inquisidor, a função da cidade e do 

dinheiro na Itália medieval, heresias e os pobres e humildes (os "simples'), 

0 projeto de São Francisco de Assis (discussão entre o Abade beneditino 

e 0 franciscano Guilhertne) , Roger Bacon e os "simples", a pobreza 
cotno virtude e vício, povo - leis - governo - poder e liberdade, a 
luxúria do saber e a custódia da verdade, corpo e mulher, ciência: difusão 
e ética, existência de signos privados de sentido, o estímulo ao fervor 

-
d d b ld

. ' '  . 1 " "d "13 pela pregaçao o terror, me o e re e 1a, s1mp es e outos , os 
"simples" sempre pagam as mazelas do mundo, o saber usado para 
ocultar ao invés de iluminar, livros e bibliotecas, livros e verdades, sábios 
e erros, linguagem: significação e poder, Aristóteles e o riso, visão irânica 
das relíquias da cristandade, o vício que nasce da piedade, o excesso de 
amor à verdade . . .  e assim por diante. 

A mim me parece mui significativo que o narrador comece o 
romance pelas palavras iniciais do Evangelho de João e fale do «dever 
do monge fiel que seria repetir cada dia com salmodiante humildade o 
único evento imodificável do qual se pode confirmar a incontrovertivel 
verdade»; para logo em seguida advertir sobre a dificuldade aí inerente, 
visto que segundo a percepção de Paulo «viden;us nt111c per spec11/ttn1 et in 
enigma/e e a verdade, ao invés de cara a cara, manifesta-se deixando às 
vezes rastros (ai, quão ilegíveis) no erro do  tnundo, . . .  » E, mais 
significativo ainda, que praticamente conclua a obra cotn esta reflexão 
de Guilherme, após a destruição da Abadia pelas chamas: <(Talz'ez a 
tarefa de quem ama os homens Sf!Ja Jazer rir da verdade, fazer rir a verdade, porque 
a 1Ínica verdade é aprendermos cz nos h'bertar da pai:�ão insana pela tlerdade. (. . .) N11nca 
duvzdei da verdade dos .rignos, Adro, são a única coisa de que di.rpõe o honJelll para .re 
on'entar no mundo. O que eu não conpreendi foi a rek1çào entre o.r sigl1oJ.)) 

13 A referência a essa reflexão tne faz evocar o esplêndido ensaio do grande n1cdicvalista 
russo Aaron J G()UREVITC"'I-I· L ·• C1 '' ]) ,,., ' · \ 1  1" ( ',.. . 1· 
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, 
Para 

-
�en�1inar, gostar

_
ia ?e ceder a palavra ao próprio Umberto 

Eco que, alias, 1nstado por 111s1stentes perbruntas Je amigos e cartas de 
leitores sobre v{u·ias dúvidas acerca desse rotnance, decidiu escrever e 
publicar un1 O})Úsculo de c1ue prefiro preservar seu título original - ])osti/le 
a (71 Non1e dei/o 1"\o.ra "- visto que a tradução brasileira, além de erros, altera
lhe para l)ós-eJtJ7.to a O NoiJJe da Rosa14• É um texto saboroso gue se lê de 
un1a sentada e de que retirarei apenas alguns esclarecimentos e comentários. 

Ele con1eça pelo fin1 a explicar que significa o hexâmetro latino 
final que deu origetn ao título do rotnance: stat rosa pn'stina nomine, nomina 
1111da te11enJJ1J. E responde que este é um verso do De contemptu mundi de 
Bernardo rviorliacense, beneditino do século XII, que constitui variação 
sobre o tetna do 11bi Sllllt ( cotno tnais tarde o verso de Villon: mais oit sont les 
ncige.r d'antan) «com a diferença que, ao tópos corrente (os grandes de outrora, 
as cidades fatnosas, as belas princesas, tudo se esvai no nada), Bernardo 
acrescenta a idéia de que de todas essas coisas desaparecidas só nos restam 
puros 1101nes. Recordo que Abelardo usava o exemplo anunciado nu/la rosa 
e.rtpara :n1ostrar como a linguagetn pode falar tanto das coisas desaparecidas 
quanto das inexistentes. Dito isso, deixo que o leitor tire suas próprias 
conclusões.» [p. 7]. Em seguida, ele repassa os títulos preliminares com 
que trabalhou até se decidir pelo atual: <<A idéia de O Nome da Rosa veio-me 
quase por acaso e agradou-tne porque a rosa é uma figura simbólica, tão 
densa de significados que quase não tem mais nenhum .. . Isso acabaria 
despistando o leitor . . .  Utn título deve confundir as idéias, nunca discipliná
las.» [p. 9]. E o leitor pode ver que Eco é um jogador contumaz, que se 
diverte con1. se objetar: ((UJJJ narrador não deve oferecer interpretações de .rua obra} 

, . . ..... 

,caro contrário 11ào teJ7a e.rcnto II!JJ ron;ance, que é uma maqttzna para gerar zntetpretaçoes ... 
U1n título) infeli�JJente) é umc1 chaz;e interpretativa. . . O atttor devena morrer depois de 

cscrer;er. Para não pe1t11rbar o canJinho do texto.)> 

. , . 
Setnpre etn seu estilo de provocador, Eco exatruna no to�tco 

seguinte 0 processo ou gênese da composição do romance, ao dtzer 

que, se 0 autor não deve interpretar, pode porém co�t:r como e por 

gue escreveu. Evoca Poe que, e1n A Filo.rofltl dtl Co1JJpo.r1çao, conta cotno 

-------- -
- - -- ------

1 4  Cf. :  ECC), Un,bcrto. Pff.r·eJnilo 11 () NrJ!I/C dtt Ro.w. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
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escreveu 0 Cor110, sen1 dizer con10 devernos lê-lo, e siln gue })tobJernas 
enfrentou para obter utn efeito poético, que Eco define <(COJJJO a capacidade 
q11e te1n "'"' tex·to de gerar leituras set!Jpre diversas, seiJJ 1111/JCa e��otar-se 

conpletaJJJen/e)). 



cronista da época. ( . . .  ) .  Cotnecei a ler ou reler os cronistas medievais, 
para adquirir seu rittno e sua candura. Eles falariam por mim e eu 
ficava livre de suspeitas . . .  , tnas não dos ecos da intertextualidade. 
Redescobri a.rsi111 aq11ilo que os escritores sen;pre souberan1 (e tantas vezes disseram).· 
os livros falan1 sempre de oz1tros livros e toda história conta uma 

história já contada. Isso ;a sabia Homero, já sabia Ariosto, para não falar 
de Rahelai.r ou de Cervantes. l)or essa razão, minha história só podia começar com 
o 1nant1.rcrito encontrado, e essa seria 11111a citação (naturalmente).)> 

J\ essa altura, diz Eco, livre de qualquer temor, parou de escrever 
por un1 ano, porque descobriu outra coisa que já sabia, mas que 
cotnpreendeu tnelhor ao trabalhar: ((Descobri então que um romance, em 
pnl11eira instância, não tem_ nada a ver com as palavras. Escrever um romance 
é um fato cosmológico, con1o o que é contado pelo Génese . . .  Entendo que 
para contar é necessário primeiro construir um mundo, o mais mobiliado 
possível, até o últitno pormenor. ( . . . ) . O problema é construir o mundo, 
as palavras virão quase por si sós. Rem Iene, verba seqttentur. Ao contrário, 
suponho, do que ocorre em poesia .. . ( . . . ) Do meu mundo fazia parte 
tatnbétn a História, razão por que li e reli tantas crônicas medievais, e 
lendo-as dei-me conta de que deveriam entrar no romance outras coisas 

que, de início, netn sequer me tinham aflorado à imaginação, como as 

lutas pela pobreza ou a Inquisição contra os fraticelli. ( . . .  ) .  Mas por que 

tudo se passa em fins de novembro de 1 327? Porque em dezembro 

Michele de Cesena já  está em Avignon (eis ai o que significa n1obiliar um 

n1undo n"''' roJJJance histón'co: alguns elementos . . .  dependem do mundo real, que, 
; 

por .acaJo) 11esse tipo de romance, coincide com o ntttndo possível da narração) . . .  E 

o JJJundo con.rtruído que dirá como a histón'a det'e avançar depoiS>> 

Finalmente, Eco ainda discute vários outros problemas relativos 
à estruturação do seu livro: ele escolhera um lugar fechado (a .abadia) e 
as conversações e as falas deveriam se ajustar ao contexto histórico; 
quem fala? - problema da narrativa feita em primeira pessoa por Adso, 
que conta aos 80 anos aquilo que viu aos 1 8, mas são os dois que 

falaan, visto que há um j ogo que consiste etn colocar e tn cena 
continuamente Adso velho a refletir sobre o que recorda ter visto (<<A 
arte é a j11ga da emoção pc.r.ro(/1, como me ensinaram Joyce e Eliot . . .  mas, 
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talvez, na época, eu transferisse para Adso muitos dos meus tremores 
de adolescente . . .  de fato, Adso vive seus suplícios de amor só através 
das palavras com que os doutores da Igreja falavam de amor) ;  também, 
para Eco, narrar é pet�sar co!IJ os dedos, e um exemplo disso é a cena de 
amor na cozinha toda construída com citações de textos religiosos, 
desde o Cântico dos Cânticos até S. Bernardo e Jean de Fecatnp, ou Santa 
Hildegarde de Bingen; escrever é constr11ir, mediante o texto, un1 n;ode/o específico 
de leitor, quando o escritor planeja o novo e projeta um leitor diferente, 
quer ser um filósofo que intui as intrigas do Zeitgeist, quer revelar o 
leitor a si mesmo, cútnplice para entrar no seu jogo; enfim, não é por 
acaso que o livro se inicia como se fora um romance policial (e continua 
a iludir o leitor ingênuo até o fim . . .  ) , que é uma história de conjectura 
em estado puro, e um modelo abstraio da cor!}ectura é o labin:nto. 

Mais para o fim de sua apostila ao romance, Eco declara fazer 
dois anos que se recusa a responder a perguntas ociosas, do tipo: sua 
obra é aberta? Sei lá, diz ele, isso é problema seu, não meu - com qual 
de suas personagens você se identifica? Meu D eus, diz ele ainda, mas 
cotn quem se identifica um autor? Com os advérbios, é óbvio .. . Que 
significa escrever um romance histórico de recorte medieval? Eco aí ) ' 
respeitando a época escolhida sem fugir de sua realidade atual, diz ter 
se divertido muito quando um crítico ou leitor afirtna\ra que uma de 
suas personagem dizia coisas modernas, justamente nos casos em que 
tinha usado citações textuais do século XIV; e acrescenta: ((É q11e cada 
um tem uma idéia própria, geralmente deturpada, da Idade A1 é dia. Só nós, n;onges 
daquela época) sabemos a verdade) mas) ao dizê-la) podentos .rer q11ein1ados z;ivos.)> 

Fortaleza, 5 de abril de 2005. 
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LINKS de UMBERTO ECO: 

ECO 11a Web 

La Rept1bblica 

Italiano: htt p:/ I \V\V\v.rcpubblica.it/ servizi/ cotnplessa_online.html 

La Bustina di Minerva 

Italiano: l1ttp:/ /\V\vw.espressoedit.kataweb.it 

"La Bus tina di lVfinerva", coluna de Utnberto Eco's column para L'Espresso. 

Umberto Eco Pages & Links 

• :rhe LJ oiversity of Bologna Utnberto Eco Homepage 
• Books and Writers I Jmberto Eco Page - Petri Liukkonen's Eco page 

contaios a biographical sketch and a bibliography. 
• Gary Radford's Eco Page - Professor Gary Radford, author of On Eco, 

maintains a small Eco page. It includes a BBC radio interview, severa! 
itnages., and his reflections about meeting Utnberto Eco, ao event he 
reckons to a "tnodern fairy tale." 

• Fifty Key C�ontemporary Thinkers: Umberto Eco - John Lechte's 1 994 

entry frotn Fift.J' Kry Contnrporary Thinkers. 
• 11tnberto Eco J,inks - A collection of links frotn Robert Daeley's 

"Bohetn.ian Ink" Web site. 
• Eco's Occult Profi1e - You want to know Eco's biorhythtns, rune stone 

and the nutnerological significance of his natne? Sure you do! 

Academia, Conferências & Escritos 

• Gn.utenberg.net- The complete texts to Tbe Narm qf tbe Ro.re, Fo!lcaulú 

])e11d11/um, and Tbe I.rland of tbe Dqy Bifore. 

• WBUR: Eco on BaudaJino_- A Real Audio archive of Eco's October 1 5, 

2002 talk in Boston. 
• The Bean I�ssa� 
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• Ihe Italian i\cade1ny I .ectures - Hosted by italy-net, this l)age contains 

the tra11scripts of tl1e Fali 1 996 Eco lectures sponsored by the Italian 

J\cadetny for Advanced Studies at Columbia University. 

• Eco: Ihe Internet Will Not Replace Books - By Suzanne TrimmeL 

Fron1 tl1e Columbia University Record, November 22, 1 996, this is a 

revie\v of Eco's lecture "From Internet to Gutenberg." 

• The Future of Books I �cture Notes - By Sieglinde Gillmayr. The author's 

short notes on "The Future of Books" lecture Eco delivered in Vienna. 
• Discussion of Semiotics and lhe Phi/osopkJ of langtft�g,C - By Tony Veale. 
• rviarginalia: Dreaming the Middle Ages - A corner of Georgetown 

University's Labyrinth Medieval project, this site is maintained by Ann 
Hahn Buechner and expores the fascination the Middle Ages still hold 
for us. Eco's ideas are used as an organizacional principie. 

• The World According to Eco - Hosted by HotWired, this is the text of 
the rf?ired 5.03 interview with Eco conducted by Lee Marshall. This 
article also appears on Porta Ludovica's Interview section. 

• El mundo según Eco - Versão espanhola do artigo Wired, traduzido 
por Julio De León e alocado no sítio "Finis Africae''. 

• Caught Bet:\veen a I<.ant and a Platypus - December 1 2, 1 996 Issues. An 
interview with Eco by Paul Haacke of Brown University. 

• Dentro Eco, c'e Baudolino viaggiatore del tetnpo - November 1 1 , 
2000 La Repubblica, by Maria Corri. Artigo italiano sobre Eco and Baudolino. 

Eco -Temas Correlatas 

• ln Other Words: A Translator's Journal - William Weaver, Eco's primary 
translator, runs some of his notes on the translation of The Island oJ the 
Dqy Before in the New York Times. (Registration is free, but required.) 

• Hyperreality - Anders Ojgaard's flashy site i s  an exploration of 
"hyperreality," and it features both Jean Baudrillard and Utnberto Eco. 

• N atne of the Rose Study Page - Professor Earl Anderson's online guide 
for students studying Eco's The Name oJ the Ro.re. 

• New! The Mystery of the Abbey - A C/ue-like cotntnercial board game 

loosely based on The Nan;e of tbe Rose and the Cadfael n1ysteries. 
• Umberto Eco's Multiple Name -English and Italian. 
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• Un1b :\rto J::co l�iln1s - 'rhe entry on Un1berto I�co at the Internet Movie 
Data base. 

• uperfictions: l�co - 1,his is a stnall section based frotn the Museutn of 
Conten1porary Ideas. It does not have tnuch infortnation, but it does 
h a v e a lit1k into tl1eir "Superfictions" section. 

• Spinning Foucault's Pendulun1 at the Panthéon -.An article about the real 
Foucault's Pendulutn, with a lovely picture. 

• \Xler \var Pater Caspar Wanderdrossel? - This essay postulates that the 
chnracter of Caspar Wanderdrossel from Island of the Day Before was 
based on Father l(aspar Schott, a Gertnan Jesuitwho studied with Father 
i\ d1anasius l(ircher. (German) 

• Longitude - A&E recently aired a movie called úngitude, loosely based 
on Dava Sobel's book. The tnovie is about the quest to accurately measure 
longitude, son1ething tl1at figures into Eco's novel The Island oj. the Dqy 
Before, \vhich is tnentioned in the filin's bibliography. The film also includes 
a fanciful episode involving wounded dogs and the Powder of Sympathy, 
a fanUliar scene from readers of Lrland! 

Buscadores & Utilidade 

• Google News Search - This will search news groups related to Eco. 

• Yahoo Ne\VS Search - Searched Yahoo for articles and news related to 

Eco. 

,. Northern I .ights - This will search Northern Lights for online articles 

and sites about Eco and his work. 
• Bibliofind Search - This link searches for rare and out-of-print books 

via Bibliofind. 
• Poxvell's Eco Search - This link searches for rare and out-of-print books 

by or about Eco via Powell's Bookstore. 

• Int�ernet Bookshop Italia -

Semiótica 

• Semiotics at the l Joiversit}r of Colorado - A link-filled senuotics page 

maÜ1tained by !VIartin Ryder. 
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