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Resumo 

  

Neste artigo, por meio da comparação entre o livro e o audiolivro “As Mentiras que os 

homens contam”, de Luis Fernando Verissimo, analisamos os protocolos de leitura 

resultantes dessa adaptação, que apresenta novos elementos, como o intérprete. O objetivo 

deste trabalho foi iniciar um entendimento sobre essa nova proposta de leitura e a presença 

do autor na versão em audiolivro de sua obra, destacando como editor e intérprete se 

apropriaram do suporte para a oralização dos textos e como isto pode ter modificado a 

relação do leitor/ouvinte com o conteúdo. Nos resultados parciais desta investigação, 

percebemos aproximações e afastamentos entre os dois suportes e pudemos suspeitar da 

leitura ouvida como prática passiva, ainda que o receptor não dome totalmente o seu ritmo. 
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Introdução 

 

Ao longo do desenvolvimento dos suportes textuais, e mais especificamente do livro, 

um dos nossos objetos de interesse neste artigo, é possível identificar diversas práticas de 

leitura, que variam não só no tempo, mas também no espaço. Haja vista que o ato de ler 

está relacionado, por exemplo, com os contextos histórico e social que cercam o livro e o 

leitor e com a experiência de vida do indivíduo e seus quadros de referência (CHARTIER 

in CHARTIER, 1996). E se aceitamos que as práticas de leitura e a importância social do 

livro em determinado meio ou grupo sofrem modificações, junto com os suportes, é 

possível imaginar suas consequências sobre o conteúdo de uma obra e seus múltiplos usos e 

processos de interpretação por parte do leitor. 

Tais consequências justificam a relevância deste trabalho, que busca entender o modo 

como se apresenta ao leitor a versão em audiolivro da obra “As Mentiras que os homens 

contam”, de Luis Fernando Veríssimo, para iniciar uma problematização sobre que tipo de 

leitura dessa adaptação é possivelmente proposto ao leitor - o que não significa que será 

posta em prática em sua totalidade – e sobre a presença do autor nesta forma oralizada de 

seu texto. Vale ressaltar que a atenção aqui dedicada ao audiolivro, e especificamente aos 
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componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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protocolos de leitura do audiolivro, surge como desdobramento de nossa pesquisa de 

Mestrado em comunicação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sobre esta 

outra forma de ler, através do ouvido.  

É por meio da análise dos chamados protocolos de leitura que fazemos esta primeira 

reflexão sobre a oralização de uma obra originariamente impressa. Mas o que são esses 

protocolos? Ora, podemos dizer que toda obra carrega em si uma intenção de leitura e 

interpretação. Assim, na tentativa de guiar a recepção do texto para o melhor entendimento 

da mensagem que quer transmitir, o autor – assim como o editor e o intérprete, como 

veremos – oferece uma proposta de leitura e, explícita ou implicitamente, apresenta um 

conjunto de regras e códigos em sua obra que, espera-se, seja entendido e seguido pelo 

leitor. Essas regras e esses códigos formam os chamados 'protocolos de leitura'. Usando as 

palavras de Roger Chartier, eles definem “quais devem ser a interpretação correta e o uso 

adequado do texto, ao mesmo tempo em que esboçam seu leitor ideal.” (CHARTIER in 

CHARTIER, 1996, p. 20) 

Realizamos a análise desses protocolos por meio da comparação entre o livro 

impresso, editado pela Objetiva, e o audiolivro, editado pela Plugme e interpretado pelo 

ator e roteirista Bruno Mazzeo. Para tanto, recorreu-se à leitura simultânea das duas 

versões
3
 para se verificar com mais precisão diferenças e semelhanças nos protocolos de 

leitura e, principalmente, os modos de apresentação destes na versão oralizada. 

Esclarecemos, mais uma vez, que não nos ocupamos da recepção efetivamente realizada 

pelo leitor, por esta ser variável, de acordo com os quadros de referência de cada um.  

Desta forma, filiamo-nos ainda mais ao pensamento de Roger Chartier. Ao falar dos 

livros populares da Biblioteca Azul, em Troyes (França), no século XVI, e as maneiras de 

ler induzidas pela edição aplicada por seus impressores, ele afirma que “reconstituir a 

leitura implícita visada ou permitida pelo impresso não é, portanto, contar a leitura efetuada 

e ainda menos sugerir que todos os leitores leram como desejou-se que lessem”, até porque, 

“[...] com maior frequência, o único indício do uso do livro é o próprio livro.” (CHARTIER 

in CHARTIER, 1996, p.103) E como poderíamos encontrar tais indícios do uso de um 

audiolivro? No próprio audiolivro? Parece difícil. É bastante provável que fosse necessária 

outra metodologia de pesquisa e outro corpus. Aqui, trata-se, portanto, muito mais de 

                                                
3 Para melhor localização do leitor, faremos referência a trechos do audiolivro e livro analisados indicando 
respectivamente tempo de ocorrência da passagem citada e sua página correspondente no livro impresso. Ex.: (FAIXA 3, 
5’20’’; p. 30) 
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estarmos atentos aos recursos encontrados por autor, editor e/ou ledor para “traduzir” um 

conjunto de crônicas criado como obra impressa para a forma do livro falado.  

Exatamente neste ponto, a escolha pelo audiolivro “As Mentiras que os homens 

contam” encontra suas justificativas. Mesmo sendo originariamente escritos e não 

necessariamente concebidos para serem ouvidos, os textos presentes na obra possuem fortes 

traços da oralidade (frases inacabadas ou interjeições, por exemplo). A obra mostra, 

portanto, como os códigos oral e escrito podem se inter-relacionar e atuar “em um conjunto 

muito variado de situações de comunicação, em condições muito diversas, que fazem com 

que se produzam variações em suas características” (CASSANY, 2008, p.44). 

Por fim, tendo em conta a diversidade do universo do audiolivro e seu caráter 

histórico, destacamos o cuidado, no presente artigo, de não se realizar generalizações ou 

criar tipologias com os frutos dessa investigação tão específica. Esta se constitui apenas em 

um passo inicial para, como indica Márcio Gonçalves sobre o trabalho de pesquisa, “pensar 

e teorizar com maior atenção ao que escapa a essas grandes categorias mais imaginárias do 

que propriamente operacionais.” (GONÇALVES, 2010, p.168). 

 

Distâncias e proximidades entre suportes 

Ler com os olhos e ler com os ouvidos podem ser atividades muito diferentes. Uma 

simples justificativa seria o uso de diferentes sentidos: visão, no primeiro modo de leitura, e 

audição, no segundo. Entretanto, ambos são constituídos de modalidades de leitura que os 

tornam mais ricos e diversos do que podem parecer. Detendo-nos aqui apenas à leitura 

ouvida, poder-se-ia apontar como exemplos as leituras em voz alta no momento da refeição 

no mosteiro fundado por são Bento de Núrsia, no século VI, na Itália, os recitais e as 

leituras públicas no ambiente de pouca alfabetização na Europa medieval ou ainda as 

leituras durante o expediente nas fábricas de charutos, em Cuba e nos Estados Unidos, no 

século XIX, em que os trabalhadores pagavam do próprio salário a um lector oficial, 

escolhido entre os próprios operários (MANGUEL, 1997). Atualmente, podemos citar 

como exemplos as leituras dos pais para seus filhos ou as leituras públicas em eventos 

culturais e/ou comerciais (lançamento de livros), com presença de atores famosos. 

Todavia, podemos considerar o audiolivro como um personagem destacado dentro da 

história da leitura ouvida e da história da leitura em geral e participante da história do livro. 

Com as tecnologias de captura e reprodução do som, a necessidade da presença para se 

ouvir uma história se desfez. O som, “não apenas perecível, mas evanescente e percebido 
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como evanescente” (ONG, 1998, p.42), ganhou estabilidade (é recuperável) e mobilidade 

para ser consumido fora de seu contexto de produção, assim como a palavra escrita, 

apropriada pelo leitor em momento diferente da enunciação por parte do autor. A leitura 

mediada, pública ou privada (mas, claro, jamais um ato solitário), sujeita a regras e 

interferências do ambiente em que é realizada, se aproxima da leitura silenciosa com a 

possibilidade da intimidade e da autonomia do leitor/ouvinte. Fazendo uma aproximação 

entre o campo da leitura e as consequências da fonografia
4
 para o mundo musical, seria 

possível dizer que, se “escutar música torna-se, em certa medida, a ação de manipular os 

aparelhos de reprodução” (IAZZETA, 2012, p.14), ouvir um audiolivro, nesse sentido, não 

é muito diferente. As condições e as situações (palavras citadas na introdução deste artigo) 

de comunicação e, neste caso específico, de leitura participam assim da construção de 

novos hábitos e modos de consumo pelo leitor/ouvinte. 

[...] Não se trata apenas de acionar botões e chaves. Escutar com aparelhos 

(e também por meio deles) significa uma ação de seleção daquilo que se 
quer escutar, do momento, do lugar e da maneira que algo será escutado. 

Essa ação seletiva é o que vai caracterizar o ouvinte do século XX em 

contraposição àquele dos dois séculos anteriores em que a escuta era 

condicionada pelos contextos de performances. (IAZZETA, 2012, p.14) 

 

Tais linhas de pensamento nos levam a refletir também sobre o lado da produção. 

Assim como foi possível identificar três fases importantes na evolução das técnicas de 

produção do livro (Manuscrito, Impressão Artesanal e Produção Industrializada) 

(GONÇALVES in COUTINHO e GONÇALVES, 2009), de que maneira seria possível 

encontrar momentos relevantes de mudança na produção da “leitura ouvida”? É correto 

conceber a tecnologia de captura e reprodução do som como fundamental para a existência 

da leitura ouvida como um produto comercial? Talvez os “intérpretes” fossem, por 

exemplo, como os copistas, que no exercício de seu ofício produziam lentamente e 

tornavam cada manuscrito uma obra com características únicas. Isso porque ouvir um texto 

na rua, em casa ou na fábrica, recordando os exemplos supracitados, talvez fosse um 

                                                
4
A fonografia “consiste num sistema cultural que está baseado na mediação tecnológica (seja ela de natureza mecânica, 

elétrica ou eletrônica) dos processos de registro, reprodução e difusão musicais. Ela não se confunde com uma tecnologia 

específica ou com um dispositivo específico. Na essência, está baseada na possibilidade de representação do som num 

meio fixo (o disco, o cd, o arquivo de computador, possibilitando que a música seja armazenada, distribuída e reproduzida 

em situações diferentes daquela em que foi produzida originalmente, rompendo assim com as relações (e restrições) 

espaço-temporais que configuram uma apresentação ao vivo.” (IAZZETA, 2012, p.13) 
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momento não repetível, pois cada leitura de uma mesma obra realizada pelo(s) ledor(es) 

tinha marcas próprias, resultado de escolhas diferentes em momentos distintos. Ou, quem 

sabe, sem cair em determinismos ou esquecer a influência de outros fatores culturais e 

sociais, os novos meios de gravação e reprodução do som tenham atuado no processo de 

padronização das interpretações como a prensa atuou no complexo processo de 

padronização dos livros. No sentido de que, nos dias atuais, pessoas diferentes, em qualquer 

lugar, a qualquer hora, podem ter acesso ao mesmo audiolivro, com os mesmos efeitos 

sonoros, e com mesmo nível de confiabilidade. 

Na verdade, seria oportuno pensar como a evolução da organização do texto escrito, 

favorável à leitura silenciosa, afetou também a leitura oralizada. Em que ponto livro e 

audiolivro se separam e se aproximam. Afinal, como já dito, os códigos escrito e oral 

podem se inter-relacionar. 

O crédito dado ao escrito, para melhor ou para pior, e suas conquistas em 

todos os campos da experiência social não podem ser separados de seu 
avesso, ou seja, uma nostalgia duradoura por uma oralidade perdida. 

Reconhecer-lhe as expressões é outra das tarefas propostas a uma história 

de longa duração da cultura escrita. Seus temas são muitos, entre os quais 

convém assinalar a irredutibilidade entre a vivacidade da troca oral e a 
inércia da transcrição escrita, o que fazia Molière dizer a respeito das 

edições de suas peças: “não aconselho ler esta a não ser para as pessoas 

que tenham olhos para descobrir na leitura todo o jogo cênico do teatro”, 
ou ainda a relação estreita entre palavra e pontuação. Depois da fixação 

pelos impressores da duração desigual das pausas, indicada pelo “ponto 

com cauda, ou vírgula”, a “coma” ou o “ponto redondo”, conforme o 

léxico de Etienne Dolet, em 1540, o desejo de oralidade levou a procurar a 
maneira de marcar no texto escrito as diferenças de intensidade que 

mandam o leitor, para os outros ou para si mesmo, levantar a voz ou 

destacar as palavras. (CHARTIER, 2010, p.25) 

 

Certo é que um audiolivro requer um trabalho de edição, assim como o livro 

impresso, e permite que as escolhas (protocolos), conscientes e inconscientes do intérprete, 

agora tornadas estáveis com o uso da tecnologia, e do editor sejam estudadas. Além, claro, 

da possibilidade de se verificar como essa mediação interfere na presença do autor nos 

textos e consequentemente na própria obra, anteriormente impressa. Porque, ainda que com 

os exercícios de aproximação entre oralidade e escrita até aqui expostos, em que 

pretendemos mostrar um pouco da correspondência entre estes dois campos com as novas 

formas de inscrição dos textos, que levam a outro tipo de oposições entre oral e escrito, 

tampouco dissemos que livro e audiolivro são iguais, como veremos. Texto escrito e texto 

oral ainda mantêm especificidades, e os suportes em que estão inscritos, também. 
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Quem fala? E por quê? 

Com esse jogo de correspondências e diferenças, encaixa-se com pertinência o 

método de análise comparativa usado nesta pesquisa. Como esta tarefa é mais 

eficientemente realizável na presença simultânea dos dois objetos (livro e audiolivro), 

optou-se por uma leitura paralela das duas versões. Neste caminho de análise, o discurso 

oral se impõe sobre o discurso escrito. Os olhos acompanham o texto impresso em função 

do ritmo ditado pelo intérprete no audiolivro.  

Em função disso, para se investigar os detalhes, deveu-se assim pausar e voltar e 

avançar o audiolivro, passar para frente e para trás as páginas do livro, apoiando-nos 

sempre no Índice (p.6) aí existente (e ausente no audiolivro) para navegar com menos 

dificuldades por eles, sem linearidade, para se ter um mínimo domínio sobre as obras capaz 

de garantir a possibilidade de contrastá-las. No entanto, é antes mesmo do ato de leitura do 

conteúdo que emerge o protocolo de leitura primeiro do audiolivro aqui analisado: a capa, 

semelhante à da obra impressa que lhe deu origem, mas com a indicação do intérprete - 

“NA VOZ DE BRUNO MAZZEO” - e a foto deste. (Figura 1). 

Para refletir sobre a razão pela qual o editor escolheu este ator como mediador e 

entender como esta existe como protocolo, percebendo-a como essencial para dar forma à 

proposta de leitura que tentamos desvendar, podemos buscar pistas no próprio produto ou 

naquilo que diz quem o concebe (a editora). Pois:  

[...] A produção material das obras envolve pessoas concretas cujas 
decisões e contingências existenciais (de todos os tipos, econômicas, 

culturais, religiosas, familiares, etc.) são fundamentais na definição do que 

seja o produto textual final. Se a materialidade da obra importa, todo o 

processo que preside a produção dessa materialidade de algum modo afeta 
o sentido. (GONÇALVES, 2010, p.171) 

 

Quando consultamos a sinopse do livro “As mentiras que os homens contam” no 

site da própria editora, detentora dos direitos de toda a obra de Luis Fernando Verissimo, 

podemos ver qual representação, para si e para o leitor, ela forma sobre autor e seus textos. 

Na página, o escritor gaúcho é descrito como “um dos mais respeitados cronistas 

brasileiros, autor de best-sellers inesquecíveis” e sua imagem é suficiente para assegurar um 

teor cômico às crônicas no livro publicadas, apesar de abordarem a mentira e suas 

consequências muitas vezes trágicas. Já que, “quando se trata de histórias de Luis Fernando 

Verissimo, é para deitar e rolar de rir desse arsenal de fraudes que utilizamos diariamente”. 
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Figura 1 - Capas do audiolivro (à esquerda) e do livro de Luis Fernando Verissimo. 

 

Na sinopse padrão - composta pela editora - que acompanha a versão em audiolivro 

em muitos sites de venda, constata-se a manutenção dessa mesma representação do autor. 

“Ouça estas divertidas crônicas de nossas inocentes mentiras cotidianas, numa coletânea 

cuidadosamente selecionada, que passeia por várias fases da obra deste autor genial. 

Plugue-se nessa diversão.” 

Se considerarmos a relação entre as expressões “um dos mais respeitados cronistas 

brasileiros” e “genial”, sobre o autor, e “para deitar e rolar de rir” e “divertidas”, sobre os 

textos, é possível apontar uma correspondência entre as representações de escritor e 

crônicas realizadas no livro e no audiolivro. O questionamento a ser feito neste momento é: 

como tentar manter, de fato, essa imagem na leitura mediada já que não se optou em 

colocar o próprio escritor como intérprete? É na tentativa de encontrar uma resposta que 

verificamos, na prática, que a escolha por Bruno Mazzeo, ator, humorista e filho de Chico 

Anysio, importante humorista brasileiro, pode não ser gratuita. Afinal, é preciso alguém que 

incorpore a suposta graça do autor e seus textos, que mantenha a expectativa da diversão 

gerada no leitor/ouvinte, a quem possivelmente não satisfaria uma interpretação simples. O 

editor parece recorrer, então, à imagem de autor, construída por ele a partir dos textos, e 
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projetar um leitor ideal (o que deve rir, se divertir) para selecionar o intérprete, de quem ele 

também cria uma representação a partir das características deste.  

Traçando um paralelo com o trabalho do editor no livro impresso, em que se busca a 

melhor forma de inscrição do texto no papel, pensando na ocupação do espaço em branco, 

na escolha das fontes, na formatação do escrito, etc, associado sempre ao conteúdo e o 

sentido que lhe cabe inscrever, é possível dizer que o mesmo acontece na edição do 

audiolivro de Verissimo. O intérprete é um destes instrumentos de “inscrição”, faz parte da 

forma (disposição do texto) e do conteúdo (o que é narrado), de uma maneira única de 

expor o texto, através da sua presença, do timbre de sua voz, de sua entonação, de sua 

interpretação. É um código (a ser decifrado) que influi na leitura a ser empreendida e, 

portanto, sua escolha pelo editor constitui-se em um protocolo, assim como as escolhas que 

ele, o intérprete, realiza no ato de sua interpretação. Daí a relevância de se entender quem 

fala, por que fala e como fala. 

Por último, cabe observar que o Mazzeo citado não é o único ator no audiolivro. As 

personagens mulheres são feitas por uma intérprete não identificada em nenhum momento 

da leitura do audiolivro, embora também participe e contribua com um protocolo de leitura. 

Essa pontuação que fazemos aqui ajuda a sustentar a hipótese levantada sobre as 

motivações para a escolha consciente de um humorista para intermediar a leitura e manter o 

caráter cômico identificado em Verissimo. A presença de Mazzeo vai além da 

interpretação. 

Após abordarmos os dois primeiros pontos (“quem fala” e “por que”), avançamos 

pelo terceiro momento, em que entramos efetivamente no texto, na leitura. Logo de início, 

enfrentamos uma primeira dificuldade na exposição escrita da análise de um conteúdo 

sonoro, em que o próprio artigo se torna exemplo da tensão entre essas duas dimensões 

(escrita e oral). Como mostrar com exatidão trechos da versão oralizada sem a possibilidade 

de anexar o som? Considerando as modificações estruturais no texto na adaptação da obra 

impressa para a obra em áudio, a simples transcrição do que é narrado algumas vezes não é 

suficiente para se demonstrar alguns protocolos - que podem vir à tona na 

representação/atuação efetuada pelos intérpretes. Portanto, ainda que façamos a localização 

no tempo (no caso do audiolivro) e no espaço (no caso do livro) de alguns trechos e criemos 

quadros explicativos, devemos ter consciência que, ao navegar entre os dois formatos, 

estamos lidando com perdas e ganhos. Ademais, é preciso lembrar, devido ao tamanho do 
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livro e quantidade de crônicas (40) e por questões de espaço e objetividade, fizemos uma 

seleção dos momentos mais representativos à nossa discussão. 

 

Adaptando propostas e leitura 

Nesse recorte, focamos nossa atenção em dois aspectos considerados relevantes neste 

audiolivro: o modo de organização do texto e o contexto de fala dos personagens. 

Procuramos perceber e entender como eles atuam na formação dos protocolos de leitura, 

isto é, que interferências realizam na tentativa de condução da leitura, já que, como fora 

dito, ir do texto impresso ao oral implica em perdas e ganhos, inclusive para editor, autor e 

leitor também. Trabalhar com o papel significa ter possibilidades e necessidades de jogar 

com o espaço da página, com as fontes e sinais gráficos, e com as cores para produzir 

sentido. Já no uso do áudio, pode-se recorrer ao ritmo, à entonação, ao silêncio e, às vezes, 

aos efeitos sonoros. Trazendo elementos do livro e do audiolivro para comprová-lo, é 

possível estabelecer uma correspondência exata entre o espaço em branco, o vazio, na 

passagem de um texto a outro e as curtas músicas instrumentais tocadas entre crônicas. São 

índices para informar o fim e/ou o começo de um capítulo. Outro exemplo seria a 

correlação entre o uso de três asteriscos (***) e trechos instrumentais separando as seções 

dentro de uma mesma crônica, como ocorre em “Seu Corpo” (FAIXA 4, 1’04’’; p.46) e “O 

que dizer” (FAIXA 4, 9’49’’; p.54). 

Se quisermos lidar com um aspecto mais interessante sobre a função da formatação na 

construção do sentido, podemos citar o uso de palavras estrangeiras nas crônicas “Tios” 

(FAIXA 9, 7’43’’; p.107) e “Jenesequá: Uma Parábola” (Faixa 10, 0’1’’; p.109). Vejamos. 

A primeira crônica retrata o “tio Dedé” e sua mania de contar a todos sobre sua vida e o 

filme que supostamente fizera em Hollywood. O nome em inglês? “- Ailand ovilovi. Acho 

que nunca passou no Brasil.”, disse ele. Mais adiante na história, é arguido pelo sobrinho: 

“- Titio! O seu filme não se chama Island of Love?” (grifo de Verissimo). Já na segunda 

crônica, é retratado um milionário a quem lhe faltava ele não sabia o quê. Até que um 

funcionário de suas organizações, chamado Rudi, ajuda-o, dizendo: “Já sei. Lhe falta je ne 

sais quois.” (grifo de Verissimo). Ao que o milionário respondeu: “Isso! É exatamente o 

que me falta. Jenesequá. Eu quero que me ajude a consegui-lo. Pago qualquer preço pelo 

jenesequá.” (Grifos de Verissimo). 

“Ailand ovilovi” e “jenesequá” são formas fonéticas para “Island of Love”, do inglês, 

e “Je ne sais quois”, do francês, e devem ser lidas do modo como estão escritas. Já estas 
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duas últimas expressões, ortograficamente e gramaticalmente corretas, devem ser 

pronunciadas ou ao menos entendidas (já que o leitor pode não saber falar inglês nem 

francês) como pronunciadas de acordo com os fonemas dos idiomas aos quais pertencem. E 

assim o faz o intérprete do audiolivro, recorrendo a sotaques e entonações. Percebemos 

então como a grafia ou a pronúncia, intencionalmente certas ou erradas, são usadas para 

conduzir o leitor a uma interpretação. Curiosamente, no audiolivro, o receptor não precisa 

se preocupar com fluência em idiomas estrangeiros. A leitura mediada pronuncia para e por 

ele. Porém, ainda lhe cabe a missão de completar o sentido da estrutura recém-demonstrada 

e ainda entender a função das músicas instrumentais acima explicitada dentro da história 

que lhe é contada por Verissimo, levando em consideração sempre o contexto da cena em 

dado momento. 

Aliás, no audiolivro “As mentiras que os homens contam”, o contexto de enunciação 

oral, de encenação, a que nos referimos opera como um agente “explicitador” de vozes, de 

ações e de emoções, algo percebido por meio das pequenas modificações ou dos cortes 

nessa adaptação do texto de Veríssimo. Talvez para deixar o curso da mensagem mais 

fluido, talvez para torná-la menos redundante. Em meio a tais suposições, importante é que 

foi possível perceber como o contexto de fala é capaz de gerar esta espécie de economia 

com relação às palavras, algo que o texto escrito (estático e silencioso) pode não fazer. 

Para explicá-la, faremos uso de trechos da crônica “O Verdadeiro José” (FAIXA 7, 

5’43’’; p.85). José era um cidadão de vida e personalidade duplas - com mulher e filho no 

Rio, onde, devido a seus hábitos, tinha o apelido de Paulista, e esposa e filha em São Paulo, 

onde, pela mesma razão, era chamado de carioca - e morreu exatamente dentro do avião que 

fazia Ponte Aérea entre as duas cidades. A história se passa exatamente em seu velório, em 

que se encontram, pela primeira vez, as duas esposas, os filhos e o advogado, Dr. Lupércio. 

Numa crônica em que apenas dois personagens possuem nome (José e Dr. Lupércio), a 

diversidade de vozes permite a diferenciação de quem fala exatamente pelo ato da fala. 

(Quadro 1). 

 

Trecho no livro (p. 86) Trecho no audiolivro (FAIXA 7, 7’32’’) 

“A mulher do Rio foi seca: 

     - A legítima sou eu. 

     - Meu bem... – começou a dizer a outra. 

     - Não me chame de seu bem. Nós nem 

“A mulher do Rio foi seca: 

      - A legítima sou eu. 

      - Meu bem... 

      - Não me chama de meu bem. A gente 
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nos conhecemos. 

     - Calma, calma – pediu Dr. Lupércio. 

     - Agora eu sei por que o Carioca nunca 

quis me trazer ao Rio... – disse a outra. 

     - O nome dele é José. Ou era, até 

acontecer isto – disse a primeira, não se 

sabendo se falava da morte ou da 

descoberta da segunda família.” 

nem se conhece. 

      - Calma, calma. 

      - Agora eu sei por que o Carioca nunca 

quis me trazer ao Rio. 

      - O nome dele é José. Ou era, até 

acontecer isso – disse a primeira, não se 

sabendo se falava da morte ou da 

descoberta da segunda família.” 

Quadro 1 – Diálogo entre as mulheres de José e Dr. Lupércio, presente na crônica “O Verdadeiro José” 

no audiolivro (coluna da direita) e no livro de Verissimo. (FAIXA 7, 5’43’’; p.85)  

 

Nesse simples espelho proporcionado pelas duas colunas, verificamos os momentos 

de presença do narrador no livro e no audiolivro. É preciso observar que as expressões 

“começou a dizer a outra”, ”pediu Dr. Lupércio” e “disse a outra” desaparecem na forma 

em áudio, por serem orientações de leitura aparentemente desnecessárias. Afinal, neste 

audiolivro, cada personagem é dotado de uma voz que o identifica diante do leitor/ouvinte. 

É nesse sentido que o contexto é explicitador. Depois de análise detalhada das 40 crônicas, 

verificou-se que tal fenômeno ocorre na maior parte dos diálogos presentes na obra.  

Neste mesmo quadro, no entanto, vemos que duas frases do narrador permaneceram 

na adaptação: “A mulher do Rio falou seca:”, que serve como introdução ao diálogo e 

indica quem fala a seguir, e “disse a primeira, não se sabendo se falava da morte ou da 

descoberta da segunda família.”, importante na construção do sentido de dúvida com que 

joga o autor nesse momento, referindo-se ao termo “isso”, usado pela esposa “legítima”. 

Entretanto, é importante atentar para as funções destas frases dentro do texto, o que deixa a 

redundância em segundo plano. Para reforçar esta ideia, incluímos mais um diálogo, agora 

da crônica “A Mentira” ( FAIXA 5, 8’53’’; p. 65). Nela, o casal João e Maria desiste de ir 

ao jantar na casa dos amigos Pedro e Luíza. Para ficar em casa, decidem, então, inventar 

como desculpa uma doença para João, a qual tentam sustentar ao longo do texto, como, por 

exemplo, se dá em uma conversa por telefone entre Maria e Luiza (Quadro 2). 

 

Trecho no livro (p.66) Trecho no audiolivro (FAIXA 5, 10’31’’) 

“- Nem te conto – contou Maria, pensando 

rapidamente – O João deu uma piorada. 

- Nem te conto. O João deu uma piorada. 

Tentei chamar um médico e não consegui. 
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Tentei chamar um médico e não consegui. 

Tivemos de ir a um hospital. 

-O quê? Então é grave. 

- A febre aumentou. Ele começou a sentir 

dores no corpo. 

- Apareceram pintas vermelhas no rosto – 

sugeriu João, que agora estava ao lado do 

telefone, apreensivo.” 

Tivemos de ir a um hospital. 

- Quê? Então é grave. 

- A febre aumentou. E começou a sentir 

dores no corpo. 

- Apareceram pintas vermelhas no rosto. 

 

Quadro 2 – Diálogo entre Maria e Luiza, presente na crônica “A Mentira” no audiolivro (coluna da 

direita) e no livro de Veríssimo. ( FAIXA 5, 8’53’’; p. 65)  

 

A supressão das frases descritivas “contou Maria, pensando rapidamente” e “sugeriu 

João, que agora estava ao lado do telefone, apreensivo” corrobora as possibilidades que o 

discurso oral pode ofertar por meio da voz e suas variações. Por outro lado, esse efeito 

esclarecedor da oralidade tem consequências na construção narrativa de Verissimo e 

provoca um resultado talvez não pretendido pelo autor em sua versão impressa. Em “Os 

moralistas” (FAIXA 3, 9’17’’; p.41) – praticamente todo em formato de diálogo -, por 

conta de um jogo de futebol entre casados e solteiros, três amigos sem nomes tentam 

convencer Paulo, o goleiro do primeiro time, a desistir do divórcio de sua mulher, 

Margarida. Fazem-no, claro, sem contar-lhe a razão: o risco de perder um jogador às 

vésperas do confronto. No texto, verifica-se a ausência das descrições já demonstradas 

acima, o que provoca, de certo modo, indeterminação do sujeito da fala, exceto a de Paulo. 

(Quadro 3) 

 

Trecho no audiolivro e no livro (FAIXA 3, 9’17’’; p.41) 

- Você pensou bem no que vai fazer, Paulo? 

- Pensei. Já estou decidido. Agora não volto atrás. 

- Olhe lá, hein, rapaz... 

Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com os três amigos. Assim que 

souberam do seu divórcio iminente, correram para visitá-lo no hotel. A solidariedade lhe 

faz bem. Mas não entende aquela insistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam 

que ele não se acertava com a mulher. 

- Pense um pouco mais, Paulo. Reflita. Essas decisões súbitas... 
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- Mas que súbitas? Estamos praticamente separados há um ano! 

- Dê outra chance ao seu casamento, Paulo. 

- A Margarida é ótima mulher. 

Quadro 1 –Diálogo entre Paulo e seus amigos, presente na crônica “Os moralistas” no audiolivro 

(coluna da direita) e no livro de Verissmo. (FAIXA 3, 9’17’’; p.41) 

 

Neste trecho, temos 7 frases, sendo duas delas de Paulo. Nas cinco restantes, sem as 

pistas de nome, ou emoção, entonação por parte do autor, não é possível ao leitor identificar 

qual (ou quais) dos três amigos intervém mais de uma vez na conversa - cujo entendimento 

fica a cargo do leitor - e como o faz(em). Percebe-se assim, no livro, uma proposta de 

leitura nesta crônica que difere das dos outros dois trechos anteriormente destacados, que 

continham informações de auxílio para a construção da cena na cabeça do leitor.  

Agora considerando apenas o audiolivro, em que as mudanças efetuadas na adaptação 

suprimem as descrições de Verissimo e às incorporam às vozes diretamente, não são 

notáveis as diferenças de propostas de leitura entre os três diálogos, pois, em todos eles, 

cada personagem tem uma voz, uma dicção própria, que o identifica, que o coloca em um 

espaço de fala e que provavelmente situa o leitor/ouvinte em relação a quem fala, quando 

fala e como fala. Neste audiolivro, a enunciação torna-se pista, não dada pelo autor em sua 

obra impressa, mas pelo intérprete, que se apropria do texto e inventa vozes. As indicações 

ou os protocolos de como “Os Moralistas” deve ser lido serão assim díspares nos dois 

suportes. Se observarmos apenas as três primeiras linhas do último diálogo citado, não há 

informações que indiquem se há dois ou três personagens no início da cena. O leitor do 

impresso terá de descobrir por si mesmo. Se ele entender que tem de descobrir. Já no 

audiolivro, confirma-se a presença de três vozes, a serem identificadas pelo leitor/ouvinte. 

Dessa forma, encontramos base para apontar como a conformação material dos meios 

pode agir sobre a leitura nas versões impressa e oralizada. Não temos intenção de dizer que 

a forma atua automaticamente, determinando isoladamente o modo de ler ou de se publicar 

um texto. Antes, preferimos entender os recursos usados por editor e intérprete nesta obra 

como não determinados diretamente pelo audiolivro. Tais recursos são resultado, na 

verdade, das apropriações do objeto efetuadas por eles. Até porque o modelo aqui estudado 

não é a única forma de audiolivro nem pode ser identificado como padrão. 

Assim como no caso da prensa, é preciso reafirmar que o formato audiolivro talvez 

seja apenas um agente (um agente importante) na história da leitura e não necessariamente 

uma revolução. As muitas transformações do suporte e das apropriações acontecem ao 
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longo do tempo, em períodos distintos. A leitura oralizada é muito anterior ao audiolivro. 

Era usada como recurso para se entender o texto escrito quando este ainda não tinha 

pontuação ou separação de palavras. Os efeitos sonoros em uma leitura ouvida 

possivelmente também já eram utilizados antes da presença do audiolivro, assim como 

muitos outros recursos da obra sonora aqui analisada. Isso não impede, claro, que 

identifiquemos as contribuições desta nova técnica. Mas é necessário entendê-las dentro de 

um conjunto de temporalidades, como é feito no estudo da história do livro, porque: 

[...] A temporalidade da produção não corresponde, assim, exatamente, à 

temporalidade dos formatos, que, por sua vez, ambas, não correspondem 
ponto a ponto à temporalidade das apropriações. Essas não-

correspondências, essas diferenças, apontam para a necessidade de que se 

considere, do ponto de vista de uma teorização geral acerca dos meios de 
comunicação, que várias temporalidades heterogêneas e irredutíveis agem 

e que a correta apreensão dos meios depende dessa consideração. Essa é a 

primeira consideração que um diálogo com a história dos livros pode dar 
para o campo da comunicação: necessidade de uma apreensão 

diferenciada das temporalidades ligadas aos meios. (GONÇALVES in 

COUTINHO e GONÇALVES, 2009, p.88)  

 

Considerações finais 

E o intuito deste breve trabalho foi este: dar contribuição ao campo da comunicação. 

As discussões teóricas e os protocolos de leitura do livro e do audiolivro aqui analisados 

nos permitiram perceber aproximações e afastamentos entre os códigos oral e escrito e, 

consequentemente, entre os dois suportes estudados, sem confundi-los. Para efeito de 

pesquisa, porém, foi preciso destrinchar tais protocolos, embora devamos ter consciência de 

que eles atuam simultaneamente. Claro que todo recorte implica em exclusão e detalhes 

ficaram de fora, principalmente quando se trata de uma obra tão rica. Mas primou-se aqui 

por se destacar como editor e intérprete se apropriaram do suporte para encontrar recursos 

de adaptação e por ressaltar como estes podem modificar a relação do leitor/ouvinte com o 

conteúdo. 

Além disso, a análise das propostas de leitura permitiu-nos suspeitar da leitura ouvida 

como prática passiva, ainda que o receptor não dome totalmente o seu ritmo. Na verdade, os 

protocolos resultantes da adaptação parecem propor outros caminhos para o entendimento 

da obra. São outras as pistas que conduzem o leitor/ouvinte. Pistas que, muitas vezes, 

aparentam escapar do alcance de Verissimo, cujas indicações de uso do texto colocadas na 

versão impressa são, algumas vezes, alteradas ou desaparecem da versão oralizada. 

Aproveitando-nos desse ponto, questionamos a presença do autor no audiolivro e propomos 
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o afastamento entre as versões. Por outro lado, procuramos entender o esforço para que esta 

versão se aproxime do impresso, por exemplo, por meio da seleção de um intérprete 

considerado apropriado. 

Contudo, ainda que chamemos esta seção de “Considerações Finais”, este trabalho 

não termina a aqui. Temos antes, um primeiro passo, haja vista que estudamos apenas um 

modelo de audiolivro. Há muitos outros. Porém, era preciso começar por algum deles, cuja 

seleção já fora justificada no artigo. As “Mentiras” de Verissimo não nos levam à verdade 

sobre o audiolivro, mas abrem um caminho de estudo. Afinal, ainda há muito a ser contado. 
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