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Resumo 
Esta pesquisa tem como objetivo experienciar o processo de escuta no campo da leitura, 
criando um espaço social em um ambiente escolar no qual seja compartilhada a 
leitura/escuta do clássico As aventuras de Pinóquio, de Collodi (2002) com crianças de 7 e 
8 anos. Como justificativa, percebe-se que a escola, em sua preocupação com a 
alfabetização, atribui um valor extremado à escrita, em detrimento da oralidade na formação 
da subjetividade. Propomos como metodologia a leitura compartilhada e a observação 
participante, com registros dos encontros em Diário de Campo. A forma de análise dos 
dados será baseada na escuta enquanto experiência (Larrosa) dos encontros com os alunos 
(o vivenciado), documental (o Diário de Campo) e à luz dos estudos nos campos da história 
da leitura e da história cultural, com Roger Chartier, estabelecendo relações com a oralidade 
como prática cultural, pedagógica e artística. 
 
 

Em primeiro lugar, a oralidade é o lugar da fugacidade da palavra: 
a palavra que se ouve é a palavra perdida que nunca voltará, a 
que chegou e se foi e a que, sem se poder evitar, se perde. Ao 
escutar existe algo que sempre fica para trás, e é impossível ir 
para trás para recuperá-lo. Em segundo lugar, a oralidade é o 
lugar da suspensão da palavra: assim a voz constitui um discurso 
ou um discorrer que cessa sem que se haja chegado a algum 
termo, sempre na borda de algo que nunca chega, sempre na 
imanência de uma revelação que não se produz, sempre 
inconcluso, deixando sempre uma falta, um desejo. Se ao escutar 
há algo que sempre fica para trás, também há algo que fica 
adiante e que fica também ouvido pela metade, como apontado ou 
anunciado em um brusco interromper-se da palavra dita. Por isso, 
a oralidade é a forma da palavra sempre ouvida pela metade, da 
palavra, em suma, que se dá em seu passar e que, portanto, 
permanece inapropriável (LARROSA, 2004, p. 41). 

A fugacidade da palavra a que se refere Larrosa nos dá a idéia de perda, 
falta, desejo, ao mesmo tempo em que sugere uma multiplicidade de sentidos que 
podemos atribuir àquela. São várias as leituras que podemos fazer em relação a 
algo comum. 

A leitura, espaço pleno desta multiplicidade de sentidos, tem suscitado 
discussões as mais diversas em vários campos de pesquisa, dentre eles o da 



educação. O próprio ato crítico de ler, talvez uma das discussões mais acirradas no 
Brasil (sem o demérito das outras) tem como base os estudos de Paulo Freire, para 
quem, o ato de ler é condição primeira, além de instrumento principal, para a 
aquisição de outros conhecimentos e esse ato deve partir da leitura de mundo do 
sujeito - trabalho da linguagem aplicado ao plano da liberdade - no qual se trabalha 
ontologicamente para que ele possa ler a palavra, no plano da construção do 
conhecimento, e atribuir-lhe um sentido político, crítico, epistemológico. 

Um dos atos políticos da leitura é a indicação pelo professor de obras que 
resultarão na formação dos alunos. No entanto, se conduzido de maneira apolítica, o 
resultado poderá ser inócuo, principalmente se, posteriormente, o professor cobrar 
uma determinada interpretação das obras indicadas. Reflexo de uma “educação 
bancária”, esta leitura é vista como algo que os alunos devem “devolver” ao 
professor. Ora, se há uma devolução (ou devolutiva, termo mais utilizado) do texto 
interpretado tal como o modelo do professor, o aluno fica com o quê? 

Podemos dizer ainda que com o tempo e a evolução do aluno no sistema 
educativo formal, essas leituras passam a ser cada vez maiores em quantidade e 
em caráter obrigatório. O prazer da leitura sem cobranças se perde no caminho, tal 
como o próprio ato político da leitura: o leitor/aluno, agora sem vontade de ler, mas 
ainda com essa tarefa, que para ele torna-se árdua, acaba considerando o ato de ler 
como simples tarefa para decodificação, que ele sabe, será “verificada” pelo 
professor, sem que ele seja realmente afetado, modificado por esta leitura. 

Onde estaria, portanto, a potência de fugacidade da palavra que ensaia 
Larrosa? O que nós, sujeitos da educação, ainda podemos fazer para que a leitura 
seja tão significativa que não se quebrem os fios entretecidos entre o texto e o 
leitor? 

Pennac (1998) nos dá alguns indícios dessa fugacidade da palavra no ato da 
leitura do pai para o filho, na cama, no momento do sono, criando um misto de 
magia e luzes a iluminar a noite escura e seus sonhos: 

[...] mas olha só, não lhe fazemos essas perguntas. Nem outra 
qualquer. Nos contentamos em ler. Grátis. Ele se descontrai pouco 
a pouco [...]. ele recupera lentamente aquela concentração 
sonhadora que tinha o seu rosto, de noite (PENNAC, 1998, p. 56). 

O pai, por meio de sua leitura em voz alta recupera, pouco a pouco, dois 
elementos visíveis: a capacidade de escuta dele e do filho, na tensão/concentração 
e a prática da leitura em voz alta como formadora de subjetividades, que faz o filho 
sonhar. 

 Este trabalho inicia o ensaio da proposição de que a escuta de um texto 
literário é um modo pelo qual se chega à experiência, e é parte da pesquisa de 
mestrado intitulada A escritura da voz: uma experiência na prática de 
leitura/escuta de As aventuras de Pinóquio, de Collodi, no ensino fundamental. 

Historicamente, o aprendizado se dava pela tradição oral de narrativas que, 
passadas de boca em boca, constituíam parte do processo de formação das 
pessoas. Com o surgimento da escrita, a escuta de textos era considerada uma 
prática cultural, feita por muitos, porém a leitura em voz alta foi considerada uma 



“leitura menor”, pois analfabetos e outros leitores dependiam ainda da oralização do 
texto (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 27). Na Antigüidade, a concepção de leitura 
era a de que a escrita necessitava da oralização para ser “completa”, em função da 
scriptio continua. Para tanto, o leitor, na maioria das vezes um escravo, era aquele 
que cedia a voz para o instante da leitura, tornando-se apenas instrumento do 
escritor; somente os “cidadãos” podiam colocar-se à escuta desses escravos 
(SVENBRO, 2002, p. 50-51). 

Já na época helenística surge uma teoria da leitura que privilegia a 
expressividade da voz no ato de ler, sem a qual o escrito não passaria de borrões no 
papiro. 

No começo do século II a. C., aparecem em Roma as mesmas práticas de 
leitura, herdadas do mundo grego. A formação das bibliotecas se dá por meio de 
saqueamentos de várias regiões, e ter uma biblioteca significava ostentação de 
poder. A leitura em voz alta era a preferida e os leitores tinham conhecimento de 
retórica, prática e estilo próprios da oralidade (CAVALLO, 2002, p. 76). 

Com o passar do tempo, enquanto em Bizâncio a prática da leitura em voz 
alta foi mantida, no Ocidente latino a leitura, que antes era realizada em jardins e 
praças públicas, foi substituída pela praticada nas igrejas, nos claustros, o que nos 
permite pensar em um “enclausuramento” da voz, embora ainda praticada em voz 
baixa (HAMESSE, 2002, p. 124). A prática da leitura oral, ligada aos monastérios, 
nos incita a pensar na importância que a escuta teve como elemento formador de 
um povo (de poucos letrados e muitos analfabetos), como afirmação da “verdade”. 

Na época que sucede, a escolástica, a leitura tornou-se um exercício escolar 
e, mais tarde, universitário. Os textos lidos eram numerosos, exigindo uma leitura 
mais rápida. Tratava-se da difusão da leitura silenciosa e as suas funções se 
diversificavam. A leitura passou a servir como “instrumento de trabalho”, para 
escrever, principalmente resumos de obras que precisavam ser rapidamente “lidas” 
pelas pessoas; o objetivo era chegar ao saber, em detrimento do conhecimento da 
obra por prazer puro e simples, outrora observado (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 
22). 

Mais tarde (séculos XVI e XIX), com a invenção da imprensa, o então caráter 
utilitarista da leitura imprimiu a esta as mesmas marcas que ao vidro – efêmeras -, 
termo utilizado por Benjamin (1994, p. 117), na leitura de Scheerbart, que consegue 
demonstrar o motivo pelo qual as pessoas não conseguem mais ser “tocadas” pela 
leitura: a praticidade, preferida agora pela maioria das pessoas, modifica 
profundamente a relação entre o leitor e o texto. 

A leitura também está intrinsecamente ligada às reformas religiosas, uma vez 
que, com a decadência da Idade Média e o advento das técnicas de impressão 
algumas religiões passaram a pregar uma leitura individual da Bíblia enquanto 
outras negavam esta prática, pois resultariam em “interpretações perigosas” 
(CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 27) – visão que permanece até os dias atuais, 
pregando uma leitura única da Bíblia e utilizando os sermões como elemento 
formador de massa. 



Do interior das igrejas para o interior das fábricas, a leitura constrói sua 
história. É caso cubano relatado por Manguel, um exemplo que não pode ser 
deixado de lado (MANGUEL, 1997, p. 131). 

A principal atividade industrial cubana, desde o século XVII, foi a fabricação 
de charutos. Mas a partir de 1850, alguns problemas econômicos surgiram, fazendo 
crescer o movimento sindical. Alguns líderes desse movimento, nessa época, 
resolveram criar um jornal informativo para intercâmbio de idéias entre os operários 
e intelectuais. Porém, o jornal esbarrou em um problema estrutural da população: o 
analfabetismo impedia que o La Aurora se popularizasse. Um dos líderes 
sindicalistas decidiu, então, fazer uma leitura pública de um exemplar do jornal, 
convencendo dessa maneira os operários de uma determinada fábrica de charutos 
da importância de tornar real o acesso às matérias publicadas. A idéia foi aceita com 
entusiasmo e, rapidamente, várias outras fábricas adotaram a figura do lector oficial, 
um dos operários pago pelos outros colegas para fazer a leitura pública de 
determinados materiais impressos para os demais que trabalhavam no exercício 
repetitivo e maçante de enrolar charutos. 

Contudo, estas leituras ganharam, em pouco tempo, a conotação de 
“subversivas”. Em 1866, o governo cubano decretou-lhes a proibição, nas fábricas, 
alegando que elas “dispersavam” a atenção dos operários. Com isso, as leituras nas 
fábricas praticamente se extinguiram, embora ainda ocorressem clandestinamente 
por mais algum tempo. 

Este exemplo, aliado a outros, nos indica que a leitura em voz alta assumiu, 
nos vários momentos da história, uma função social – a de compartilhar com 
letrados e iletrados o conteúdo de vários materiais impressos -, além do prazer que 
existe neste ato, registrado por muitos “ouvintes”, tais como Manguel. 

Mas esta cena dos trabalhadores cubanos na fábrica de charutos tem muito 
mais a nos dizer. Dispostos em mesas, nas quais o trabalho em série era alienante, 
esta escuta significava o alimento de idéias novas e o alívio do cansaço pelo 
trabalho repetitivo. Os textos lidos pelo lector eram diversos, “abordando não 
somente a política [...], artigos sobre ciência e literatura, poemas e contos” (idem, p. 
132). Como espelho desta cena na fábrica, temos o reflexo da “lição” de Larrosa: 

Há ocasiões em que a aventura da palavra se dá em um 
ato de ler em público. Em tais ocasiões, e especialmente quando 
esse ato de ler em público tem lugar em uma sala de aula, 
costumamos dizer que se trata de uma lição. [...] Uma lição é a 
leitura e o comentário público de um texto cuja função é abrir o 
texto a uma leitura comum. Por isso, o começo da lição é abrir o 
livro, num abrir que é, ao mesmo tempo, um convocar. E o que se 
pede aos que, no abrir-se o livro, são chamados à leitura não é 
senão a disposição de entrar no que foi aberto. O texto, já aberto, 
recebe àqueles que ele convoca, oferece hospitalidade. Os 
leitores, agora dispostos à leitura, acolhem o livro na medida em 
que esperam e ficam atentos. Hospitalidade do livro e 
disponibilidade dos leitores. Mútua entrega: condição de um duplo 
devir (LARROSA, 2003, p. 139). 



Na fábrica de charutos ou na sala de aula, o texto é oferecido como um 
presente aos leitores-ouvintes e todos os ouvidos, tensionados ao máximo, se 
colocam à sua escuta. 

Uma multiplicidade de significações nos envolve no emaranhado da leitura: 
alunos/operários e leitores/professores passam a ser construtores de uma nova 
leitura. De um lado, o leitor/professor, que atualiza o texto pela sua voz, recriando 
um novo que, na escuta dos alunos, já do outro lado, cria uma variedade de sentidos 
e, portanto, de leituras. 

Somos formados por aquilo que lemos. O que fica desta leitura em 
comunidade para nós é essa possibilidade de renovação do texto pela voz e pela 
nossa subjetividade. Larrosa, mais uma vez, nos dá alguns indícios de como nossa 
subjetividade é permeada e construída por essa renovação, ao afirmar que “os 
textos são entremeados com outros textos. Por isso, o diálogo da leitura tem a forma 
de um tecido que constantemente se destece e se tece de novo” (p. 146). Tal como 
Lajolo (2004), a renovação da leitura pela tessitura “do canto de muitos galos” é o 
que fica para o leitor: a intertextualidade. 

Exemplo, para nós significativo desta renovação, é este projeto de pesquisa, 
de campo (tal como delineiam BOGDAN E BIKLEN, 1994) – com o objetivo de 
experienciar o processo de escuta no campo da leitura, em um ambiente escolar – 
que nasce da proposta de Larrosa, “experiência da leitura em comum como um dos 
jogos possíveis do ensinar e do aprender” (LARROSA, 2003, p. 139). 

Para a leitura compartilhada com os sujeitos da pesquisa, alunos de 7 e 8 
anos de uma escola de ensino fundamental, em Rio Claro, a professora, exercendo 
o ato político da leitura, indica a obra – As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi 
(1826-1890). É imprescindível lembrar também a importância da aproximação entre 
a literatura e a vida ao permitir que certos elos narrativos (entre o texto lido/ouvido e 
a narrativa da vida) se toquem, propiciando momentos de encontro com outros 
sujeitos, por isto a escolha desta obra literária cuja narrativa se aproxima da vida das 
crianças, apresentando um boneco de madeira que vive quase sempre se metendo 
em confusões... É também um clássico da literatura infantil, talvez um dos mais 
lidos, por ter persistido “como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais 
incompatível”. Também porque queremos que esta leitura exerça “uma influência 
particular quando se oculta(m) nas dobras da memória, mimetizando-se como 
inconsciente coletivo ou individual”. Também porque queremos que esta leitura se 
configure “como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs”. 
Também porque como Calvino (1993), acreditamos na importância da leitura dos 
clássicos. 

E, enquanto clássico, preocupamo-nos também em indicar uma tradução que 
nos parecesse ser mais fidedigna à original, uma vez que a questão das traduções 
(e adaptações) de obras está intimamente ligada ao corpo editorial que as lança, 
pois este, ou com ou contra o autor, define qual será a comunidade de leitores que 
fará a leitura de determinadas obras, e não de outras. Se pensarmos em um 
ambiente escolar, a importância da indicação de obras pelo professor definirá a 
comunidade de leitores que ele formará – exigentes ou não: 



No mundo do século XIX ou XX, a fragmentação [dos tipos de 
leitores] resulta das divisões entre as classes, dos processos 
diferentes de aprendizagem, das escolaridades mais ou menos 
longas, do domínio mais ou menos seguro da cultura escrita 
(CHARTIER, 1999, p. 92). 

Esta divisão permanece no século XXI, adicionando outros modos de leitura 
e, portanto, outras comunidades de leitores, com o avanço dos sistemas da 
informática e a produção de obras digitais. 

Pensando na quebra de alguns “protocolos de edição” (CHARTIER, 1996, p. 
11) que imprimem aos leitores de camadas mais baixas da população o não-acesso 
a determinadas obras, a nossa escolha pela tradução de As aventuras de Pinóquio 
por Marina Colasanti (2002) deu-se pela proximidade desta com a obra original. 

Marina Colasanti conta que, ao traduzir esta obra para a Editora Companhia 
das Letrinhas, sentiu-se “encharcada” por ela. Interessante notar que, apesar de nos 
parecer fiel à original, na tradução de Monteiro Lobato (2004), da Companhia Editora 
Nacional, que encontramos de Pinóquio, há a junção de alguns capítulos. É preciso 
lembrar que Lobato, além de escritor, também tradutor teve a preocupação de trazer 
aos leitores brasileiros o contato com obras da literatura universal, fato espelhado 
em suas obras com o cenário do Sítio do Picapau Amarelo. E a intertextualidade em 
Reinações de Narizinho com o Pinóquio aparece no capítulo “O irmão de 
Pinóquio”, quando as crianças decidem pela procura de um pedaço de pau que 
tenha as mesmas “propriedades pinoquianas”. 

Levando em consideração a totalidade da tradução de Colasanti (por nós 
indicada), os protocolos de leitura estabelecidos pela editora – um livro denso, com 
ilustrações em preto e branco -, e a visão “pedagogizada” de leitura presente na 
maioria das escolas, poderíamos supor que este livro nunca seria escolhido por uma 
criança, para ser lido. 

No entanto, é preciso quebrar esses paradigmas de que um pequeno leitor se 
satisfaz somente com livros curtos e geralmente repletos de ilustrações 
multicoloridas. Determinadas adaptações de clássicos podem até ser confundidas 
com uma literatura, mas onde ficam os fios que entremeiam as histórias? Com estas 
adaptações, geralmente curtas demais nas quais os leitores começam e terminam a 
leitura com a avidez da propagação das informações na atualidade, onde fica a 
paciência e a tessitura da leitura? Determinados conjuntos de adaptações literárias 
seguem os protocolos de difusão da informação: informar às crianças, grosso modo, 
o que acontece com o Pinóquio, ou Dom Quixote, ou com o Patinho Feio, etc. 
Sábias as palavras de Dona Benta no início do capítulo “O irmão de Pinóquio”, 
quando da leitura deste livro às crianças: “-Alto lá! – interveio dona Benta. Quem vai 
ler o Pinóquio para que todos ouçam, sou eu, e só lerei três capítulos por dia, de 
modo que o livro dure e nosso prazer se prolongue. A sabedoria da vida é essa” 
(LOBATO, 1993, p. 106). 

As aventuras de Pinóquio encontram-se entre as narrativas da vida 
cotidiana e o maravilhoso, sendo “transmissor dos valores ideológicos e/ou éticos da 



época” – 1881, ano da 1ª edição em folhetim. “Seu caráter simbólico garante-lhe 
perenidade no interesse dos leitores” (COELHO, 2000, p. 131). 

Quanto à estrutura textual apresenta-se de forma diferenciada por ter sido 
inicialmente publicado em folhetim. As breves introduções dos capítulos sugerem 
“indícios” da narrativa que virá: 

 
Capítulo 1 
Como foi que mestre Cereja, marceneiro, encontrou um pedaço de madeira que 

chorava e ria como uma criança. 
Era uma vez... 
-Um rei! –dirão logo meus pequenos leitores. 
-Não, crianças, erraram. Era uma vez um pedaço de madeira. 
Não era uma madeira de luxo, mas uma simples acha, daquelas que no inverno se 

põem nas estufas ou nas lareiras para acender o fogo e aquecer a casa. 
Não sei como aconteceu, mas o fato é que um belo dia [...]. 
 
Inicialmente publicada com o título Storia di un Burattino, de Carlo Lorenzini 

sob o pseudônimo de Carlo Collodi, foi seriado do Giornale per i Bambini, de 
Ferdinando Martini, entre julho de 1881 a janeiro de 1883. Collodi escreveu os 
quinze primeiros capítulos, retomando a história após um bom tempo de interrupção 
e terminando com os trinta e seis episódios que conhecemos, hoje, por meio de 
algumas traduções, dentre elas, a de Marina Colasanti. 

As crianças tomarão contato com esta obra por meio da leitura oral da 
professora e do contato com o livro impresso. A leitura da obra, em sua totalidade, 
para os alunos participantes, será a de um capítulo por dia, durante dois ou três 
meses (configurando-se em uma atividade diária), e posterior abertura para 
conversas sobre possíveis sentidos despertados nas crianças. A forma de coleta dos 
dados será por meio da união de registros áudio-visuais (fotografias, vídeos e áudio-
gravações) e anotações minhas, em Diário de Campo, sobre as falas das crianças 
participantes. 

A forma de análise dos dados será baseada em minha escuta dos encontros 
com os alunos (o vivenciado) e documental (todo o material coletado), buscando 
estabelecer relações entre os eixos deste trabalho – leitura oral do texto, leitura 
como formação e Pinóquio. 

Destacamos, ainda, a importância da leitura em voz alta que, além de ser 
historicamente importante como elemento formador de várias comunidades de 
leitores, contém o que Barthes intitula "o grão da voz" (BARTHES, 2004a, p. 3, 
2004b, p. 77) um misto de timbre e de linguagem, além da teatralidade da língua e 
dos expletivos do pensamento, que pode conduzir à arte de narrar histórias. 

Nesse aspecto, retomamos a importância da escuta pela voz do narrador. A 
voz, por sua vez “não traz a linguagem: a linguagem nela transita [...]. Na voz a 
palavra se enuncia como lembrança” (ZUMTHOR, 1997, p. 13). A obra, vivificada 
pela voz é “uma partitura voltada para a ressonância sempre renovada da leitura, 
libertando o texto da matéria das palavras e conferindo-lhe existência atual” (JAUSS, 
1994, p. 25). Acreditamos que esta prática de leitura em voz alta no espaço da sala 



de aula é uma metodologia que leva à escuta, possibilitando o diálogo: “dar a 
palavra, fazer falar, deixar falar, transmitir a língua comum para que nela cada um 
pronuncie sua própria palavra” (LARROSA, 2001, p. 293) – a escritura de si pela 
voz. 

Da proposta da leitura em voz alta a uma das atividades propriamente ditas 
com as crianças podemos perceber que esta prática as leva a outras práticas de 
leitura. Como exemplo, após o início das atividades de leitura, observamos alguns 
alunos que, no dia escalado para a ida à biblioteca, encontraram uma tradução de 
Raul de Polillo para As aventuras de Pinóquio, da Editora Melhoramentos, 9ª 
edição de 1965. 

Por vários dias observamos esse livro passar pelas mãos das crianças e uma 
aluna, ao pedir o livro emprestado, solicitou ajuda à professora para encontrar qual 
seria o capítulo do dia seguinte, pois ela tinha a curiosidade em saber o que 
aconteceria com a marionete. Direcionou-se à sua mesa, leu uma parte do capítulo e 
compartilhou com os amigos ao lado. Em seguida, colocou o marcador e devolveu 
ao colega, explicando que aquela parte seria a do dia seguinte. 

Podemos dizer que esta “escuta” da narrativa é um meio para a abertura 
desse campo de intertextualidades, portanto, de uma experiência. Ao contar suas 
lembranças, as crianças intercambiavam experiências individuais e coletivas, 
tecendo uma trama de significados infinitos. 

A realização desta pesquisa de mestrado também se justifica, principalmente 
pela tentativa de recuperar a capacidade de narrar experiências pessoais e sociais 
no âmbito da educação: 

La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación 
educativa es que los seres humanos somos organismos 
contadores de historias, organismos que, individual y socialmente, 
vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es 
el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos 
el mundo. De esta idea general se deriva la tesis de que la 
educación es la construcción y la re-construcción de historias 
personales y sociales; tanto los profesores como los alumnos son 
contadores de historias y también personajes en las historias de 
los demás y en las suyas propias (CONNELY; CLANDININ, 1995, 
p. 11-12). 

Experimentar o mundo por meio da obra de Collodi. Experimentar o outro por 
meio das experiências de leitura da obra em sala de aula. Uma narrativa como 
espaço de encontros, para a escritura oral de outras narrativas. 
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