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RESUMO 

Le avventure di Pinocchio é uma obra que dialoga intimamente com a tradução, pois desde o 
seu lançamento, em 1883, vem sendo traduzida para as mais diversas línguas, e adaptada para 

diferentes formas artísticas. A obra é considerada uma narrativa infantil e fantástica de grande 
representatividade da literatura italiana do final do século XIX, porém, poucos falam dos 
relevantes aspectos realísticos, que mantêm uma estreita relação com os elementos fantásticos 

(CAMBI, 1985; GUERINI, 2009), significativos de um período histórico, econômico e social 
de muitas dificuldades que marcaram a pós-unificação italiana, o que faz de Pinocchio um 

símbolo de identidade nacional (ASOR ROSA, 1985). A nossa pesquisa pretende verificar 
como esses aspectos realísticos, e significativos de um específico momento histórico italiano, 
foram ressignificados na adaptação fílmica italiana Pinocchio, de Roberto Benigni, lançado 

em 2002. O conceito de ressignificação remonta ao de ressemantização de Lotman (1982), o 
qual defende que o texto artístico, enquanto linguagem, tem a função de produzir novos 

significados. De fato, teóricos da adaptação fílmica como Bazin (1977) e Cattrysse (2014; 
1992) reconhecem a importância do filme como um texto que traz suas próprias leituras e 
visões da obra literária, e, portanto, merece ser compreendido nas suas respectivas 

particularidades autorais e mercadológicas. Nessa perspectiva, apoiamo-nos na teoria dos 
polissistemas cinematográfico, de Cattrysse (2014), para compreender o filme como um 

produto em si. Sendo assim, elementos que são significativos na obra literária como: a 
ambientação, a figura feminina e a fuga; ao serem traduzidos para a narrativa fílmica serão 
ressignificados de acordo com as exigências autorais, mercadológicas e de recepção: a 

ambientação que em Collodi retrata uma denúncia social de pobreza e fome, em Benigni, 
ambienta um momento histórico, mas sem relevar a denúncia social; a figura feminina é 

restrita à presença da Fata, na obra literária, Benigni, porém, usa os espaços da narrativa 
fílmica para inserir a mulher nas mais diversas atividades cotidianas, através da figuração; e o 
elemento fuga, que permeia toda a obra, será analisado no que definimos a grande fuga, 

quando Pinocchio recebe as moedas do Mangiafoco até o enforcamento do boneco. Collodi 
retrata-a de forma dura e violenta, características dos contos infantis de outrora, já Benigni 

ressignifica-a, utilizando elementos realísticos, mas não tão violentos, já que a narrativa 
infantil contemporânea procura suavizá- la. 

Palavras-chave: Pinocchio. Ressignificação. Adaptação fílmica. Realístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Le avventure di Pinocchio is a work that closely interacts with the translation because since its 
launch, in 1883, has been translated to several languages and adapted to different artistic 

forms. The work is considered a fiction and children`s narrative of great representation of 
Italian literature of the late nineteenth century, however, few speak about the relevant realistic 
aspects, that keep a close relation with the fictional elements (CAMBI, 1985; GUERINI, 

2009), significant of a historical, economical and social period of many difficulties that 
marked the Italian post-unification, what makes Pinocchio a symbol of national identity 

(ASOR ROSA, 1985). Our research aims to verify how those realistic aspects, and significant 
of a specific Italian historical moment, were resignified into the Italian filmic adaptation 
Pinocchio, from Roberto Benigni, launched in 2002. The concept of resignification goes back 

to the resemantization concept, theorized by Lotman (1970), who defends that the artistic text, 
as language, has the function to produce new meanings. In fact, theorists from filmic 

adaptation, like Bazin (1977) and Cattrysse (2014; 1992) recognize the importance of movies 
as a text that brings their own interpretations and views of the literary work and, therefore, 
deserves to be understood in its own copyright and marketing particularities. In this 

perspective, we support our study in the Polysystem Theory of filmic adaptations, from 
Cattrysse (2014) to comprehend the movie as a product itself. Thus, the elements that are 

meaningful in the literary work as: the embience, the female figure and the escape; when 
translated into the filmic narrative will be resignified according to the copyright, marketing 
and acceptance requirements: the ambience, that in Collodi portrays the social denounce of 

poverty and hunger, in Benigni, portrays a historical moment, but without highlighting the 
social denounce; the female figure is restricted to the presence of Fata, in the literary work, 

Benigni, however, uses the room in the filmic narrative to insert the woman in the most 
diverse everyday activities, through figuration; the escape element, that permeates all the 
literary work, will be analyzed in what we define as  the great escape, when Pinocchio 

receives the coins from Mangiafoco until its hanging; Colodi portrays it in a tough and violent 
way, characteristics of children`s tales of once, yet Benigni resignifies it, using realistic 

elements, but not so violent, whereas the  contemporary children`s narrative tries to soften it. 
  
 

Keywords: Pinnochio. Resignification. Filmic Adaptation. Realistic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Antigamente, a narrativa infantil mesclava o fantástico com o realismo que 

funcionava como uma crítica social velada e dava voz às minorias oprimidas, afinal, na sua 

origem, os contos eram construídos para o universo adulto (CANTON, 2005, p. 11-12).  A 

obra Le aventure di Pinocchio, publicada em 1883 por Carlo Collodi, segue essa tradição. A 

crítica literária, em sua grande maioria1, ressalta o estilo fantástico de Le aventure di 

Pinocchio, esquece os seus elementos realísticos, e define-o como literatura fantástica ou 

literatura infantil. Fato é que não se pode negligenciar o importante registro feito de um 

significativo período histórico com os seus profundos problemas políticos, históricos e 

sociais, através dos elementos realísticos utilizados na obra. 

A nossa pesquisa nasce com o interesse de analisar como a adaptação fílmica de 

Pinocchio, de Roberto Benigni, lançado em 2002, atualiza o elemento realístico da narrativa 

collodiana. A semiótica do cinema, desde a década de 60, mostrou de forma bastante 

persuasiva, como a adaptação fílmica configura-se um texto autônomo do texto literário, o 

qual pode servir como ponto de partida para uma nova narrativa2. Por conseguinte, ao adotar 

uma nova narrativa, o filme traz uma nova significação à obra literária; analisaremos como a 

adaptação fílmica de Benigni ressignifica a obra literária, no momento que se inspira no texto 

de partida para criar novos elementos ao texto de chegada, enriquecendo-o. 

Trabalhar as relações entre filme e romance, em uma perspectiva intersemiótica, 

significa, para a semiótica, especular um ―concrescere del senso‖, isto é, ―sentido inato de 

algo‖, segundo Fabbri (1995, p. 64) – até mesmo no interior de uma mesma cultura – graças à 

interpretação do texto de partida para a sua adaptação. Tal ―geração de sentido‖ que consiste 

no desenvolvimento de significados sempre novos, infinitos, do produto de partida, nos 

permite entender como, em particular, entre textos escritos e audiovisuais, estamos sempre 

diante de obras autônomas nas próprias coerências e coesões internas, de textos insubstituíveis 

um pelo outro, cada um dotado de uma específica força ilocucionária.  

O que interessa, na maioria das vezes, não é tanto a singularidade das adaptações, 

analisadas de forma isolada, mas sim as interdependências e as ligações que intervêm entre 

elas. Pode-se pensar, inclusive, na popularidade que a adaptação fílmica traz à obra literária. 

Nicola Dusi (2003, p. 28) define esse acontecimento como uma espécie de efeito de retorno 

                                                                 
1
 BALDI (2007, p. 21); FERRONI (2000, p. 808); BENEDETTO (1994, p. 481). 

2
 CATTRYSSE (2014; 1992); MANZOLI (2014, pp.35-36); DUSI (2003, p.179); FARCY (1993, p. 391); 

BAZIN (1951; 1958). 
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sobre o romance com relação aos espectadores do filme, que, em uma ressonância 

intertextual, impelem a uma leitura, ou releitura, do texto literário. Bazin (2000, p. 20) 

comenta, a esse respeito, que a adaptação tornou-se uma forma de difundir a literatura para o 

público que não acessa a obra dos grandes escritores. Argumento esse que, de certa forma, 

menciona Lefevere (1992, p. 20) ao comentar que, cada vez menos, leitores não profissionais 

leem literatura escrita por seus escritores, mas sim reescrituras escritas por seus reescritores, 

defendendo, desse modo, a ideia de reescritura na tradução.  

A adaptação preza pela necessidade de ajustar as linguagens e, como afirma Stam 

(2000, p. 34), seria formada por uma rede de referências intertextuais e transformações, onde 

textos originariam outros textos em um processo sem fim de reciclagem, transformação e 

transmutação. Nessa perspectiva, Umberto Eco (2000, p. 78) defende que a tradução 

intersemiótica não pode ter outra denominação que não seja a adaptação, reforçando que as 

traduções são antes de tudo interpretações. Afirma, ainda, que para adaptar um romance em 

um filme precisa explicitar muito das próprias inferências, deixar evidente a própria 

interpretação, fazer muitas concessões às transformações devido a escolhas textuais não 

previstas pelo texto de partida. Tais interpretações trazem um novo olhar do diretor-roteirista 

que cria, inevitavelmente, um novo texto de chegada, utiliza novas estratégias de tradução 

para uma cultura receptora e insere marcas de sua própria autoria. 

O segundo capítulo tratará de apresentar o contexto político, histórico, social e 

cultural onde Carlo Collodi e a sua obra literária estão inseridos. Guerini (2009, p. 3) afirma 

que os críticos costumam distinguir duas interpretações da infância, na obra collodiana: a 

histórica, diferenciada por classes sociais, e a simbólica. Estamos diante de uma obra de 

grande receptividade pelo seu caráter pedagógico, além de precursora da literatura infantil 

italiana, entretanto, Carlo Collodi usará a linguagem infantil para apresentar uma dura 

realidade de pós-unificação italiana, marcada pela miséria, pela falta de escolaridade, de 

perspectiva, de um modo geral. A partir dessa compreensão, destacamos três elementos que se 

revelam significativos do aspecto realístico na obra literária, são eles: i) a ambientação; ii)  a 

figura feminina iii) o elemento fuga que perpassa toda a obra literária, visto que Pinocchio 

está sempre fugindo de suas responsabilidades, em busca da liberdade descompromissada. 

Todos esses elementos podem levar-nos a compreender o momento histórico, político e social 

da Itália pós-unificada. 

Toda a nossa análise da obra literária terá como referencial a edição italiana 

Pinocchio, da Editora Feltrinelli, publicada em 1993. Muitas são as publicações da obra-prima 
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de Carlo Collodi, algumas foram utilizadas para a pesquisa de material teórico, contudo a 

edição da Feltrinelli foi escolhida por trazer um excelente material de análise crítica, que 

acompanha em igual passo toda a narrativa, desenvolvido por Fernando Tempesti, estudioso e 

crítico da obra collodiana. As devidas traduções para o português da obra serão retiradas da 

edição brasileira premiada, As aventuras de Pinóquio, traduzida por Marina Colassanti, 

publicada em 2002. Utilizaremos a edição de 2014. 

Quando fizermos uso de citações da obra literária analisada, destacaremos a fonte 

italiana na citação e colocaremos a tradução de Colasanti como nota de rodapé, pois a nossa 

análise parte da narrativa italiana para posterior diálogo com a adaptação fílmica, também 

italiana. Assim como manteremos os nomes italianos dos personagens. 

Devido ao seu grande sucesso, a narrativa literária chama a atenção para as mais 

diversas traduções, afinal, Le avventure di Pinocchio vem sendo traduzida ao longo de mais 

um século, sem perder a sua vitalidade. Benedetto Croce considera-a o ―mais belo livro de 

literatura infantil italiana‖ (1939, p. 365).  A obra italiana teve seu lançamento em 1883, e, 

desde a sua primeira edição, já foi reeditada cerca de 150 vezes (GUERINI, 2009, p. 3) em 

traduções e retraduções. Graças a essas traduções, Pinóquio é uma história que percorre o 

mundo, a sua vitalidade tem início nas primeiras leituras escolares até a fase adulta. Tal 

vitalidade não se manifesta somente na cultura italiana, mas se amplia para as demais, e faz 

com que o obra literária seja adaptada, com frequência, para os quadrinhos, para o teatro, para 

a pintura e para o cinema. 

No terceiro capítulo, apresentaremos o crescente interesse também das adaptações 

cinematográficas da obra literária. Faremos uma breve apresentação das adaptações fílmicas 

de Pinocchio, das quais destacaremos as três mais relevantes: a animação da Disney (1940), a 

de Luigi Comencini (1971) e a mais recente, de 2002, que é a adaptação de Roberto Benigni, 

nosso objeto de pesquisa. Em seguida, faremos a exposição dos principais referenciais 

teóricos que retratam a adaptação fílmica, focaremos na teoria de Cattrysse (2014; 1992) que 

reflete sobre a adaptação fílmica como um novo texto, que merece ser estudado como um 

produto em si mesmo, analisado em suas especificidades, dentro do polissistema 

cinematográfico. A partir desse referencial, defenderemos o conceito de ressignificação, 

apoiando-nos em Lotman (1982), a fim de compreender o texto fílmico como uma nova 

narrativa, inspirada em uma obra literária. Como estamos diante de duas narrativas distintas, 

apresentaremos a narrativa literária em contraponto com a narrativa cinematográfica. Esta 
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última nasce sob a influência da primeira, mas com o desenvolvimento da cinematografia, vai 

criando referenciais próprios que vão de acordo com a sua linguagem.  

A tentativa de resposta à hipótese levantada encontra-se no quarto capítulo, dedicado 

à análise da adaptação fílmica, defendida como uma ressignificação da obra literária, ao fazer 

uma leitura realística daqueles mesmos elementos que destacamos na obra literária e que são 

ressignificados no filme: a ambientação retrata um período histórico, mas não de miséria; a 

figura feminina tem um destaque que não é sequer citado na obra literária; por fim, o 

elemento fuga é analisado a partir de uma cena do filme, onde a movimentação, a 

interpretação, os recursos cinematográficos, de um modo geral, destacarão a comédia em 

detrimento do intenso pavor apresentado por Collodi. 

A nossa hipótese parte da compreensão de que a adaptação fílmica, assim como 

qualquer tradução, é um texto de significativas marcas autorais, constituindo-se como um 

novo texto, com a preocupação de dialogar com uma cultura receptora específica, além de 

atender a critérios mercadológicos que geram elementos de ressignificação que nos fazem 

compreender a adaptação fílmica como um novo texto. Para tanto, inicialmente tentaremos 

compreender o ponto de vista de Collodi dentro da análise literária; posteriormente, identificar 

como ocorre o diálogo do livro com a adaptação fílmica de Benigni; para, finalmente, 

compreender qual o sentido que o diretor toscano adota com o seu Pinocchio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. O PINOCCHIO DE COLLODI 

2.1. O criador de Pinocchio  

 

Carlo Collodi 

Carlo Lorenzini nasce em Valdinievole, em 24 de novembro de 1826, e morre em 

Florença, em 26 de outubro de 1890. O escritor quis trazer de Collodi, lugar onde nasceu a 

mãe, o seu sobrenome, como uma homenagem materna. Usa o pseudônimo pela primeira vez 

em 1856, assinando a Coda al programma della Lente. (BERTACCHINI, 1993, p. 3). 

Seu pai, Domenico Lorenzini, de Cortona, era cozinheiro na casa da marquesa Ginori. 

Sua mãe, Angiolina Orzali, de uma pequena aldeia próxima a Collodi, chamada Veneri, tinha 

estudado para se tornar professora primária antes do casamento, mas acabou ―se adaptando a 

fazer serviços de costura para a patroa do marido, e depois para muitas outras senhoras, a fim 

de ajudar nas necessidades da família que crescia rapidamente‖ (LORENZINI, 1930, p. 985).  

O casal se estabelece em Florença, na casa da família Ginori. Domenico e Angiolina 

tiveram nove filhos, dos quais sobreviveram: o primogênito Carlo; Paolo, o terceiro filho; as 

irmãs Maria Adelaide e Giuseppina, esta última morta aos dezesseis anos; e o mais novo, 

Ippolito. Já nos primeiros anos, Carlo apresentava um caráter desenfreado e indócil, sempre 

nas ruas, inserido na realidade popular dos trabalhadores mais humildes: 

―(...) enraizando no seu coração um profundo sentimento de amor pelos pobres, que 

constitui, talvez, a nota dominante da sua personalidade. Collodi nunca negou essa 

origem; porque, de fato, o conhecimento perspicaz e popular do ambiente em que ele 

cresceu, genuinamente florentino, foi totalmente preenchido em seus escritos, nos de 

jornalista e nos do escritor para crianças, e constitui o cenário da sua obra-prima 
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(...)‖. (DECOLLANZ, 1972, p. 25-26).
3
 (Todas as traduções sem referência são de 

nossa autoria). 

De fato, a família Lorenzini possuía uma vida de muitas restrições, ou como 

Bertacchini acentua de ―extrema pobreza‖ (1993, p. 6). Vivia no palácio da família Ginori e 

recebia a ajuda necessária para as suas necessidades mais urgentes, já que o pai de Carlo 

possuía, ainda, uma saúde muito fragilizada. Os genorosos marqueses Ginori e Garzoni 

procuravam intervir na manutenção dos filhos, e, até mesmo, interferiam, de forma direta, na 

formação deles. 

―‗(...) Provavelmente o próprio marquês Garzoni havia se responsabilizado por 

Carlo e o havia destinado ao clero, considerado, então, casta de prestígio‘. Pelo 

interesse dos Garzoni, que não consideravam sequer o problema da vocação, mas 

cumpriam simplesmente a um ‗senhoril‘ dever de encaminhar o rapaz, Carlo 

Lorenzini passou cinco anos, 1837-42, no Seminário de Colle Val d‟Elsa‖
4
. 

(BERTACCHINI, 1993, p. 6-7). 

Por não ter qualquer vocação, Collodi abandona o Seminário de Colle Val d‘Elsa, 

onde se encontra hoje uma lápide, inaugurada pelo padre escolápio Ferdinando Moroni. Essa 

lápide registra a presença de Collodi no Seminário entre os anos de 1842 e 1844, quando 

frequentou o curso de retórica e filosofia. 

Após abandonar o Seminário, inscreve-se no curso de retórica e filosofia no Collegio 

degli Scolopi. Já nesse período, participava de cenáculos literários onde se discutiam os 

grandes problemas do Ressurgimento5. O sobrinho, Paolo Lorenzini (1930, p. 985), revela um 

autodidatismo em Collodi, que além da escrita fácil, cultivava a paixão pelo francês e pela 

música.  

Sensível às necessidades familiares, Collodi abandona os estudos, aos dezessete 

anos, e em 1843, inicia a trabalhar na Libreria Piatti, uma das mais importantes livrarias de 

Florença, ―que depois se tornará Bemporad, Marzocco e, hoje, Giunti‖ (BACCI, 2014, p. 

                                                                 
3
 ―(...) a radicare nel suo animo un profondo sentimento di amore verso i poveri, che costituisce, forse, la nota 

dominante della sua personalità. Questa origine il Collodi non negò mai; ché, anzi, il sapere arguto e po polare 

dell‘ambiente nel quale crebbe, schiettamente fiorentino, fu per intero travasato nei suoi scritti, in qu elli del 

giornalista e in quelli dello scrittore per ragazzi, e costituisce lo scenario del suo capolavoro (...)‖.  
4
 ―‗(...) Probabilmente di Carlo si era preso cura lo stesso marchese Garzoni che lo aveva destinato al clero, 

allora considerato casta di privilegio‘. Per l‘interessamento dei Garzoni, che non si erano posti il problema della 

vocazione o meno, ma adempivano semplicemente ad un ‗signorile‘ dovere d‘istradare il ragazzo, Carlo 

Lorenzini trascorse cinque anni, 1837-42, nel Seminario di Colle Val d‘Elsa‖.  
5
 Período de luta política que se inicia com o Congresso de Vienna (1814-1815). Teve a intenção de restaurar o 

equilíbrio político europeu, restituindo o poder aos legítimos monarcas, destituídos pela onda revolucionária, 

período mais conhecido como Restauração. Posteriormente, a Áustria domina a Itália (1816), com exceção do 

Reino da Sardenha, único Estado autônomo. O Ressurgimento é uma reação a Restauração e se caracteriza pelos 

muitos anos de revolução pela Unificação Italiana. Em 1861, é proclamado o Reino da Itália, cujo monarca foi o 

rei da Sardenha, Vittorio Emanuele II. (TORNO; VOTTARI, 1999, p. 24). 
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119). Nesse ambiente, o então jovem Collodi conhece os mais importantes artistas, literários e 

jornalistas de Florença, os quais o influenciam de forma particular na sua formação literária e 

política.  Inicialmente, redige notícias e críticas para o catálogo da editora, posteriormente, 

torna-se redator, e é ali que descobrirá a vocação de jornalista: 

―(...) na Livraria-tipografia Piatti, que representa ‗a nova geração‘ das tipografias 

florentinas, por trás dos jornais, dos paternos conselhos do Aiazzi, Carlo Lorenzini 

sofre o contágio da impressão, descobrindo a sua mais verdadeira, congenial atitude: 

não a vocação do ‗clérigo‘ ou do sacerdote, mas a do trabalho de jornalista. Começa, 

para ele, a fascinante tentadora aventura de escrever em público e a primeira 

colaboração à Rivista di Firenze‖
6
. (BERTACCHINI, 1993, p. 11). 

As informações autobiográficas do sobrinho Lorenzini (1930, p. 985) revelam certo 

caráter pinocchiesco em Collodi: ―caráter independente, rebelde a qualquer disciplina, quer 

fazer tudo que lhe vem à cabeça‖. O que justifica a sua decisão de, no dia 29 de maio de 1848, 

junto com o irmão Paolo e o proprietário da editora, Giulio Piatti, se voluntariar para lutar 

pela unificação italiana. Entre 1848 e 1849 ocorrem as primeiras guerras de Independência 

contra a Áustria. Vive uma importante experiência na guerra que amadurecerá a sua escrita, 

além de levá-la para toda a sua vida, inclusive como registro para a sua obra literária. Tornará 

a se alistar como voluntário, em 1859, aos trinta e três anos, no regimento sardo dos 

Cavalheiros de Novara.  

A conclusão da revolução de 1848-49 deixou marcas profundas em Collodi, 

contribuindo para a orientação da sua ideologia política democrática, republicana 

(DECOLLANZ, 1972, p. 27). Em agosto de 1849, retorna da guerra com o irmão e encontram 

o pai bastante debilitado, por esse motivo, imediatamente, voltam a trabalhar a fim de socorrer 

a mãe e os irmãos menores. Collodi consegue uma nomeação como ―Mensageiro‖ do Senado 

Toscano, recebe a modesta quantia de 140 mil liras mensais. Para aumentar o orçamento, 

colabora para diversos periódicos (BERTACCHINI, 1993, p. 20).  

Funda o jornal Il lampione, giornale per tutti, em 13 de julho de 1848, juntamente 

com o seu irmão Paolo Lorenzini e Alessandro Ademollo, Pio Bandiera, Pilade Tosi e 

Leopoldo Redi. O jornal publicava ideias de tendências republicanas e mazzinianas7. A sua 

                                                                 
6
 ―(...) nella Libreria-tipografia Piatti, che rappresenta ‗la nuova generazione‘ degli stampatori fiorentini, dietro i 

quotidiani, paterni consigli dell‘Aiazzi, Carlo Lorenzini subisce il contagio della carta stampata, scoprendo la sua 

più vera, congeniale attitudine: non la vocazione del ‗chierico‘ o del sacerdote, ma quella del mestiere di 

giornalista. Comincia per lui l‘affascinante, tentatrice avventura dello scrivere in pubblico e la prima 

colaborazione all ‗Rivista di Firenze‘‖. 
7
 Os mazzinianos eram adeptos das ideias de Mazzini, democrático republicano que difundia que a liberação da 

Itália somente aconteceria através da constituição de um Estado Republicano Unitário com larga participação 

democrática. 
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imprensa negava qualquer tipo de neutralidade, ao contrário, era cheia de humor satírico. O 

contexto histórico favorecia essa liberdade crítica, em Florença, a facção democrática estava 

no poder. O governo moderado precedido por Capponi havia caído, o Granduca estava 

foragido em Gaeta junto aos Borboni, o que favoreceu a formação de um governo de 

mazzinianos precedido por Guerrazzi, Mazzoni e Montanelli (DECOLLANZ, 1972, p. 28). 

 Nesse clima de euforia, Collodi emerge ativamente nessa nova situação, Il Lampione 

proferia os discursos ressurgimentais em defesa da democracia política, da unificação italiana, 

que excluía, contudo, a democracia social. Carlo, como havia sido voluntário na luta pela 

unificação italiana, não se conformava com a apatia dos italianos por não lutarem em defesa 

dessa unificação. As suas críticas retratam um espírito antissocialista, anticomunista e 

antifeminista; uma veia notadamente satírica da visão que tinha da República da França. Em 

menos de um ano, com o retorno do Granduca, depois da vitória do exército austríaco em 

Novara, o periódico cessa a publicação e Collodi abandona ou é destituído do posto de 

secretário do Senado Toscano. Porém retorna ao cargo em 1º de julho de 1849:  

―Fato compreensível quando se pensa – no âmbito da política de pacificação iniciada 

naqueles meses por Lorena – que o Granduca não podia renegar a apreciação 

destinada, por ele mesmo, aos ‗valorosos‘ Civis de Curtatone e Montanara, entre os 

quais estava, precisamente, Lorenzini
8
‖ (BERTACCHINI, 1993, p. 39) 

A partir de então, começa a desempenhar diversos cargos públicos. Em 23 de 

dezembro de 1850 é nomeado coadjutor de Giuseppe Aiazzi para organizar o arquivo do 

Ospedale degli Innocenti. Com um espírito menos heroico, começa a acomodar-se em cargos 

públicos, ―na esperança de tempos melhores‖. É nomeado censor teatral pelo Governo da 

Toscana e torna-se empregado auxiliar agregado na Commissione di Censura Teatrale, em 25 

de fevereiro de 1860. Com o fim da Commissione, em 10 de abril de 1864, sem interromper a 

sequência de serviço burocrático, é nomeado secretário de segunda classe na carreira da 

administração provençal (Prefeitura) de Florença.  

Em tempos de Restauração, Collodi intensifica a escrita nos jornais, não de política, 

que era terminantemente proibido, mas de variada e militante cultura. Alterna o ofício de 

imprensa jornalística com a atividade de teatro. 

Dos 35 aos 40 anos, Collodi exercita a função de jornalista nos mais diversos 

periódicos: Il Lampione (1848-1849, com a retomada de 1860-1861); Lo Scaramuccia (1850-

                                                                 
8
 ―Fatto comprensibile quando si pensi – nell‘àmbito della politica di pacificazione avviata in quei mesi dai 

Lorena – che il Granduca non poteva rimangiarsi l‘apprezzamento da lui stesso rivolto ai ‗valorosi‘ Civici di 

Curtatone e Montanara, tra i quali c‘era appunto il Lorenzini‖ 
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1858); L‟Arte (1853); L‟Italia musicale (1854-1859); La Lente (1856-1858); La Nazione 

(1859-1860); Il Fanfulla (1871-1887) e Il giornale per i bambini (1881-1885). Colaborando 

com crônicas, fisiologias9, correspondências, relatos, apêndices, artigos – que retratam os 

eventos políticos da época e criticam as tradições da burguesia e do povo –, crítica teatral e 

musical. Esses diversos trabalhos eram apresentados ora com assinatura, ora sem assinatura, 

com uso de siglas e até mesmo rubricados com diversos pseudônimos. 

Publica, em 1856, um drama reescrito em dois atos, Gli amici di casa e o seu 

primeiro romance em 1857, I misteri di Firenze. Torna-se uma sumidade em matéria de 

Teatro em Florença, Bolonha e Milão. Os ideais, anteriormente polêmicos, ligam-se a um 

conceito cívico, ressurgimental, mazziniano da arte e do teatro, da prosa narrativa e da poesia: 

―de político, o ressurgimentalismo do ex-voluntário Lorenzini torna-se cultural‖ 

(BERTACCHINI, 1993, p. 51). Na verdade, ele acredita que se possa combater pela Itália não 

somente nos campos de batalha, mas também através da arte. 

Em 1859, volta a se alistar como voluntário na luta pela Unificação. Bertacchini 

(1993, p. 105) afirma que, se em 1848, aos 22 anos, Collodi correu para ser voluntário 

toscano na Lombardia, foi para responder a um chamado de amor. Todavia, o voluntariado no 

exército régio-piemontês, em 1859, comporta uma madura posse de responsabilidade. No 

mazziniano e democrático Lorenzini, afirma-se uma consciência política unitária. A sua 

defesa agora seria pela unificação do Reino, ao invés da República.  

Os grandes acontecimentos de 1859 e de 1860 encontraram a sua conclusão formal 

em março de 1861 com a proclamação do Reino de Itália: ―o nascimento do Estado unitário, 

independente e constitucional foi uma virada histórica muito importante‖ (CANDELORO, 

1968, p. 9). Mas essa importante conquista foi, aos poucos, trazendo uma imensa frustração 

ao tão empenhado Collodi: 

―(...) o compromisso das consciências que agora transbordava depois da unidade, a 

desilusão pungente que teve ao ver os patriotas de um tempo acomodarem-se à 

procura de um emprego de reconhecimento e enfadarem-se de uma vida cheia de 

monotonia, e mais ainda, a constatação de que a unidade não somente não tinha 

trazido benefício nenhum aos mais humildes, aos pobres, mas havia agravado os 

seus problemas, sem que nada se tentasse a fim de resolver injustiças seculares, 

foram, para ele, motivos de dolorosa e atormentada amargura (...)
10

‖. 

(DECOLLANZ, 1972, p. 29) 

                                                                 
9
 Gênero que descreve temperamentos, tornando-os histórias coletivas de costumes. As prosas tinham o aparato 

das caricaturas e das figuras, todas bem aceitas pelo público. 
10

 (...) il compromesso delle coscienze che ormai dilagava dopo l‘unità, la delusione cocente che ebbe nel vedere 

i patrioti di un tempo accomodarsi alla ricerca di un lauto impiego ed appiattirsi in una vita fatta di monotonia, e 
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Toda a frustração de Collodi pelos anos juvenis dedicados à tão sonhada ―Itália 

Nova‖ (DECOLLANZ, 1972, p. 30) se refletirá nas suas futuras obras: Macchiette (1980), 

coleção de textos e esboços de narrativas, escritas e revisadas durante as décadas anteriores 

nos mais diversos periódicos. Não obteve grande sucesso por causa do corte bem-humorado e 

paradoxal, longe dos cânones do realismo literário, então em voga; Occhi e nasi. Ricordi dal 

vero (1881), nova coleção de textos publicados em diversas áreas, reunidos e elaborados para 

este volume que inaugurou a série "Biblioteca ricreativa", destinada aos adultos. Mesmo 

sendo apreciado, foi novamente criticada a propensão de Collodi ao humor e à caricatura. 

Contudo, o caminho que lhe levará para a sua mais conhecida obra tem início com a 

tradução dos Contos de fadas (Contes de fées), de Charles Perrault, a pedido dos irmãos 

Paggi. Os jovens israelitas Alessandro e Felice Paggi iniciaram a sua história de grandes 

empresários editoriais nas ruas florentinas, vendendo livros proibidos pela censura, em busca 

de educar o povo a um pensamento mais crítico. Os irmãos sempre foram patrioticamente 

participativos e, em 1951, iniciam a atividade não clandestina com duas coleções: a Biblioteca 

Italiana, com as obras dos irmãos Piatti; e a Biblioteca Scolastica, organizada antes mesmo da 

Unificação Italiana, tinha como principal objetivo o programa nacional de preparar textos para 

as escolas do Novo Reino (BERTACCHINI, 1993, p. 177).  

Inserido nesse novo programa de educação nacional, o já renomado jornalista 

Collodi será convidado a traduzir os Contes e as Histoires, de Charles Perrault pelos editores 

Paggi, em 1875. Collodi levará a sua experiência de literário revolucionário aos propósitos 

educativos, um encontro que deverá ser iniciado e dissolvido na narração. 

A livraria-editora Paggi chega à Florença num importante momento em que a cidade 

perde o título de capital provisória, transferido definitivamente para Roma, o que modificou 

também a vida intelectual e artística florentina. Ela acaba reunindo um seleto número de 

escritores, professores e pensadores que estão sempre a circular e trocar ideias no ambiente 

editorial da empresa. Collodi coloca-se entre esses respeitáveis intelectuais: 

Nas instalações da ―Paggeria‖, depois do êxodo dos ―políticos‖ e da transferência 

dos Ministérios, em uma Florença empobrecida pelas dívidas contraídas pela Capital 

provisória, entra Carlo Lorenzini, o que era menos professor, o menos catedrático do 

grupo. Desprovido, até então, de intenções e cultura pedagógicas; em compensação, 

é rico por ter tido uma vivacidade inconformista e mordente. Mesmo fora do mundo 

oficial da escola, possui, no entanto, uma inteligência versátil que o jornalismo, a 

                                                                                                                                                                                                           
più ancora la constatazione che l‘unità non solo non aveva portato alcun beneficio agli umili, ai poveri, ma aveva 

aggravato i loro problemi, senza che niente si tentasse per risolvere secolari ingustizie, furono per lui motivi di 

amarezza più sofferta, tormentata (...) 
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prática teatral, a amizade com artistas e caricaturistas do Caffè Michelangiolo havia 

lhe amadurecido.
11

 (BERTACCHINI, 1993, p.182). 

Com tal reconhecimento, o jornalista do La Nazione e do Fanfulla é convidado a 

traduzir as clássicas fábulas francesas: os Contes e as Histoires, de Charles Perrault e os 

textos da condessa d‘Aulnoy e da madame Leprince de Beaumont. Uma vez aceito o convite, 

Collodi tradutor se deparará com questões linguísticas e culturais do texto francês. Dentre as 

quais, como traduzir um texto do século XVIII, retratado na Corte do Rei Luís XIV, com um 

tom galante e cortês, com referências mitológicas e similitudes cultas, além de retratar a 

questão do fantástico, do encanto? 

Collodi levará com muita seriedade esse trabalho, mas fará escolhas de domesticação 

na sua tradução Racconti delle fate voltati in italiano (1875). Dos diálogos refinados de Corte, 

das frívolas exibições de costumes, Collodi tradutor aplicará o estilo discursivo da língua 

italiana, segundo o uso de Florença. Haverá, ainda, mudanças na ambientação dos contos que 

se dará nas feiras e mercados provençais da Toscana, numa realidade popular e pobre. 

Bertacchini destaca que o encontro com Perrault, transformado em um Perrault 

burguês, ambientado no século XIX e toscano, é um capítulo importante no desenvolvimento 

do autor Carlo Lorenzini, e mais ainda, no autor de literatura infantil que se delineia, a partir 

dessa tradução. A essa tradução, segue a produção de Giannettino, em 1877, que na sua 

primeira edição teve a cifra de quatro mil exemplares esgotada em poucos meses. Desse 

sucesso, resulta uma série da qual faz parte Minuzzolo, publicada em 1878, ambos pela editora 

Paggi. Nelas, Collodi adotará a estrutura mista de narração e noções didáticas, aliadas à sua 

visão da educação da época: 

―Poucas, mas vencedoras as suas ideias sobre educação: os meninos não se formam 

apenas na escola, não se instrui pass ivamente com a tríade escola-aula-professor, por 

força de obrigações, normas e preceitos; a curiosidade natural dos meninos não deve 

ser subestimada, é preciso deixá-la livre e desperta mesmo fora da escola para que 

surjam e se desenvolvam interesses tanto autônomos, quanto espontâneos.‖
12

 

(BERTACCHINI, 1993, p.223). 

                                                                 
11

 ―Nei locali della ―Paggeria‖, dopo l‘esodo dei ―politici‖ e il tras loco dei Ministeri, in una Firenze, impoverita 

dai debiti contratti per la Capitale provvisoria, entra Carlo Lorenzini, il meno professore, il meno cattedratico del 

gruppo. Sprovveduto finora di intenzioni e cultura pedagogiche, è ricco in compenso di una vivacità 

anticonformista e mordente. Anche fuori dal mondo ufficiale della scuola, possiede tuttavia un‘intelligenza 

duttile che il giornalismo, la pratica teatrale, l‘amicizia con gli artisti e i caricaturisti del Caffè Michelangiolo gli 

hanno ormai maturato‖. 
12

 ―Poche ma vincenti le sue idee in campo educativo: i ragazzi non si formano solo a scuola, non si istruiscono 

passivamente con la triade scuola-lezione-maestro, a forza di obblighi, norme e precetti; la naturale curiosità dei 

ragazzi non va mortificata, ocorre lasciarla libera e sveglia anche fuori della scuola perché insorgano e si 

sviluppino autonomi quanto spontanei interessi‖ . 
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Nesse momento político do Ressurgimento italiano, novas leis eram sancionadas, 

então a preocupação de destinar a escola ao povo resulta na sanção da Lei Casati, de 13 de 

novembro de 1859, em pleno período de guerra, e posteriormente, com a famosa Lei Coppino, 

de 15 de julho de 1877, n. 3691, que instituíam a obrigatoriedade escolar dos filhos dos seis 

aos nove anos, seguidas das devidas penalidades aos pais que não a cumprissem. Resulta que 

a situação pública italiana não motivava a efetivação da promulgada lei, o dinheiro público 

era investido na organização ferroviária, destinado à Marinha e ao Exército, utilizado, enfim, 

para interesses eleitorais. Enquanto isso, as famílias mais pobres, que não tinham o que 

comer, deviam dispor da mão de obra infantil, a fim de obedecer a Lei. Afinal, os meninos 

eram extremamente importantes para a manutenção da mísera renda familiar. Além do mais, a 

situação das escolas era alarmante, criou-se uma lei, todavia não houve o mesmo empenho em 

investir no seu desenvolvimento.  

De fato, as taxas de analfabetismo eram altíssimas: de 1864-65, anos antes da tomada 

de Roma como capital, as taxas eram de 78 por cento de analfabetos, no território itliano 

(MATTEUCCI, 1865). A questão da obrigatoriedade escolar movimentou a Itália durante os 

anos de 1861 a 1877. A crítica maior, da qual fazia parte Collodi, era que a Lei da 

obrigatoriedade arriscava ser um fracasso, já que não havia uma contemporânea melhoria das 

condições econômicas, sociais e morais dos que estavam sendo destinadas à escola. Não 

bastava educar, se os meninos não pudessem desfrutar de uma vida digna, onde em muitas 

casas, não havia nem mesmo o que comer: 

―... o homem, antes de qualquer outra coisa, deve ter o que comer e beber, ser 

defendido das intempéries e ter um leito para descansar, depois das labutas diárias, 

pacientemente suportadas. Então, só então, pode encontrar-se num tal estado de 

ânimo, para dar ouvido à própria consciência e para sentir a ambição de melhorar a 

si próprio.‖
13

(COLLODI, Note Gaie, p.171). 

―Em minha opinião, até agora pensamos mais no cérebro do que no estômago das 

classes necessitadas e sofredoras. Pensemos, então, um pouco mais no estômago, e 

vejamos se, por acaso, o sentimento da dignidade humana não entra melhor no 

sangue pela força do pão, do que no cérebro, pela força da ins trução obrigatória e 

dos livros‖
14

. (COLLODI, Note Gaie, p.174-175) 

Com a publicação de Minuzzolo, recebe vários reconhecimentos; é, inclusive, 

nomeado Cavaliere della Corona d‟Italia, em nove de abril de 1878. Nesse mesmo ano, a 
                                                                 
13

 ―... l‘uomo prima d‘ogni altra cosa bisogna che mangi e beva, che sia difeso dalle intemperie e che abbia un 

giaciglio dove riposarsi, dopo le fatiche giornaliere pazientemente durate. Allora, soltanto allora, può trovarsi in 

tale stato d‘animo, da dare ascolto alla propria coscienza e da sentire l‘ambizione di migliora re se stesso‖. 
14

 ―Secondo me, finora abbiamo pensato più al cervello che allo stomaco delle classi bisognose e sofferenti. 

Pensiamo ora un po‘ più allo stomaco, e vediamo se per caso il sentimento della dignità umana non entrasse 

meglio nel sangue a forza di pane, che nel cervello a forza d‘istruzione obbligatoria e di libri‖ 
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redação do periódico Fanfulla havia sido transferida para a nova capital, Roma, mas Collodi 

negou acompanhar os companheiros Fernando Martini e Guido Biagi, preferiu permanecer em 

Florença e assistir o crescente deteriorar-se da situação econômica florentina.  

De 1876 a 1880, escreve Storie allegre, coletânea de histórias infantis publicadas no 

jornal, em 1881, ―com a matéria da fábula transposta no plano do realismo doméstico, uma 

mistura de fábula e crônica, as Storie Allegre pertencem às histórias educativas, cada uma 

com um ensinamento a ser seguido‖ (BERTACCHINI, 1993, p. 194). No mesmo ano, é 

convidado por Fernando Martini a colaborar no Giornale per i bambini, novo periódico 

destinado à temática educativa.  

No dia sete de julho de 1881, assomam os dois primeiros capítulos do La storia di un 

burattino, no mesmo periódico e, em 1883, os irmãos Paggi não perderão a oportunidade de 

coletar e publicar o livro Le avventure di un burattino.  

Collodi já tinha cinquenta anos quando começou a se dedicar à literatura infantil. 

Dedicou 15 anos a um trabalho coerente e programado. Questiona-se a mudança do trajeto de 

Collodi que se inicia com artigos críticos sobre política, passa para a crítica teatral, até se 

encontrar como escritor de literatura infantil. O próprio Bertacchini (1993, p. 202) responde 

que Collodi quis aproveitar o desenvolvimento do novo gênero da literatura infantil que 

encontrou lugar em dois pioneiros e ativos realizadores: os editores Paggi.  

Já no final da vida, Collodi pode apresentar a sua obra prima, escrita a duras penas, 

trabalho que perpetuaria o seu nome e colocaria Pinocchio num lugar de enorme prestígio da 

representação infantil: 

―Mesmo atravessando momentos muito difíceis, além de longas e atormentadas 

pausas, em 1883, Pinocchio estava completo; Collodi t inha escrito a sua obra-prima, 

a expressão mais feliz e sincera da sua natureza humana e da sua genialidade de 

escritor
15

‖. (DECOLLANZ, 1972, p. 32) 

No mesmo ano de publicação de Pinocchio, nasce a Grammatica di Giannettino, ao 

que seguem L‟abbaco di Giannettino, La geografia di Giannettino e Viaggio per l‟Italia di 

Giannettino, publicado em 1886. Ainda dedicado à produção de materiais didáticos, lança o 

Libro di Lezione per la II classe elementare e o Libro di Lezione per la III classe elementare, 

em 1889. No ano de sua morte, vem a público La lanterna magica Libro di Giannettino, em 

1890. 
                                                                 
15

 ―Pur attraverso momenti assai difficili e lunghe e tormentate pause, nel 1883 il Pinocchio era completo; il 

Collodi aveva scritto il suo capolavoro, l‘espressione più felice e sincera del suo carattere di uomo e della sua 

genialità di scrittore‖. 
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Os seus últimos anos de vida foram difíceis, teve que conviver com a desilusão 

política, enfrentar a morte da mãe, em 1886, além das doenças que surgiram na velhice. Na 

noite de 26 de outubro de 1890, depois do jantar, visita um amigo, o professor Zalla, mas sem 

o encontrar em casa, deixa um bilhete, compra um cigarro que combate a asma, na farmácia. 

Ao subir as escadas de casa, sente-se mal, e sofre um aneurisma pulmonar. Morre aos sessenta 

e quatro anos.  

2.2. Pinocchio, época da composição  

 

     Giornale per i bambini, Ano IV, n. 4, 14 de janeiro de 1884. Diretor: Carlo Collodi 

Em 7 de julho de 1881, é lançado um novo periódico intitulado Giornale per i 

bambini, destinado à temática educativa que adquiria cada vez mais sucesso, com a direção e 

administração de Ferdinando Martini  e Guido Biagi, e com o financiamento do húngaro 

Emanuele Ernesto Obleight.  

Já conhecido pelas publicações infantis Giannettino e Minuzzolo, Martini e Biagi 

convidam Collodi para colaborar no periódico, que inicia a sua contribuição já na primeira 

edição, com a história de Pinocchio, ainda com o título Storia di un burattino, em uma 

publicação em série que levou quase dois anos para ser concluída.  

Collodi encontrava-se em plena atividade, mas vivia uma forte pressão por parte do 

Paggi e da dupla Martini-Biagi, que lhe pressionavam para que ele sempre estivesse com algo 

escrito a lhes oferecer (PETRINI, 1982, p. 39). Enquanto Paggi insistia para Collodi 

prosseguir na produção das séries dos livros de escola com as ―Viagens‖ e as ―Gramáticas‖, 

que tem Giannettino como protagonista; os amigos Martini-Biagi se empenhavam em trazer 
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Collodi para o jornal, colocando-o na produção em série de Storia di un burattino, e 

persistindo para que o escritor evitasse pausas e interrupções. 

Na verdade, a vinda de Collodi ao periódico não foi tão fácil. Primeiramente, 

Obleight fazia questão de ter os nomes mais conhecidos no seu jornal; segundo, Biagi teve 

que recorrer à sua amizade com o escritor para convencê-lo a participar do periódico. Depois 

de muita insistência, recebe de Collodi uma pilha de papéis intitulada La storia di un 

burattino, com uma carta que dizia: ―Envio-te esta brincadeira, faça o que quiser; mas, se 

imprimi-la, pague-me bem para estimular-me a continuá-la.‖16 (BIAGI, 1923, p. 114). Collodi 

já tinha uma parte da história escrita, ou seja, já havia intenções de publicá-la. 

Parece que o nascimento de Pinocchio não ocorre por acaso. Na verdade, ele utiliza o 

manuscrito, que parecia esperar o momento certo para ser publicado, e valoriza-o para ganhar 

um bom dinheiro com a produção, já que passava por restrições econômicas advindas de 

débitos em jogos, vício antigo de Collodi. De fato, o escritor pode usufruir de um significativo 

salário com as peraltices de Pinocchio (BERTACCHINI, 1992, p. 239), graças, também, ao 

sucesso imediato da publicação dos dois primeiros capítulos. Contudo, nem o seu alto salário, 

nem o súbito reconhecimento fazem com que Collodi produza ininterruptamente: 

―No entanto, uma vez iniciada a publicação da Storia di un burattino, a ‗lauta‘ 

remuneração (e sempre paga realmente à vista?) não evita o drama redacional dos 

amicos Martini/Biagi, as suas esperas, os pedidos e as súplicas‖
17

. (BERTACCHINI, 

1992, p. 239). 

 No capítulo XV, número 17 do dia 27 de outubro de 1881, Collodi terminara a 

história com Pinocchio perseguido pelos assassinos e enforcado. Biagi começa a receber 

cartas ansiosas e cheias de lamentações, por parte dos leitores, pelo triste fim do boneco de 

madeira. Consequentemente, na edição do dia 10 de novembro de 1881, Biagi publica uma 

boa notícia aos pequenos leitores, no caderno ―La Posta dei bambini‖: 

―O senhor C. Collodi escreve-me que o seu amigo Pinocchio ainda está vivo, e que 

por sua conta ainda poderá contar boas histórias. Era natural: um boneco, um sujeito 

feito de madeira como Pinocchio, que tem os ossos duros, não seria  assim tão fácil 

mandá-lo ao outro mundo. Portanto, os nossos leitores estão avisados. Logo 

                                                                 
16

 ―Ti mando questa bambinata, fanne quel che ti pare; ma, se la stampi, pagamela bene per farmi venir voglia di 

seguitarla‖ 
17

 ―Comunque, una volta iniziata la pubblicazione della Storia di un burattino, il ―lauto‖ compenso (e poi, ogni 

volta pagato davvero sul tamburo?) non evita il dramma redazionel degli amici Martini/Biagi, le loro attese, gli 

appelli e le invocazioni‖. 
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começaremos a segunda parte da Storia di un burattino intitulada Le avventure di 

Pinocchio‖
18

. 

Todavia, essa sequência não aconteceu de forma tão rápida como foi prometida. 

Houve duas longas interrupções: uma de três meses, com o retorno apenas em 16 de fevereiro 

de 1882; e uma segunda, com o intervalo de cinco meses, sendo retomada no dia 23 de 

novembro de 1882, até a conclusão final da história.  

A última retomada, sete episódios em dois meses, ocorreu de forma mais rápida 

devido à promessa de publicação da obra. Com efeito, Collodi já havia assinado um contrato 

com Paggi, no qual receberia quinhentas liras para impressão e concessão de três mil cópias, e 

se fosse lançada outra edição, mais quinhentas liras, saldando, assim, o direito de concessão 

da obra. 

Em 25 de janeiro de 1883, é publicado o último episódio no qual Pinocchio 

transforma-se em um menino de verdade. A história é publicada no mês seguinte, em 

fevereiro de 1883, com o título Le avventure di Pinocchio. Os capítulos reunidos por Paggi 

contam com as ilustrações de Enrico Mazzanti. O livro foi vendido por 2,50 liras a cópia e a 

edição encadernada em pano com placa de ouro por 3,30 liras (BERTACCHINI, 1992, p. 

242). 

 

Capa da primeira edição de Le avventure di Pinocchio, de 1883. 

                                                                 
18

 ―Il signor C. Collodi mi scrive che il suo amico Pinocchio è sempre vivo, e che sul conto suo potrà raccontarne 

ancora delle belline. Era naturale: un burattino, un coso di legno come Pinocchio ha le ossa dure, e non è tanto 

facile mandarlo all‘altro mondo. Dunque i nostri lettori sono avvisati. Presto cominceremo la seconda parte della 

Storia di un burattino intitolata Le avventure di Pinocchio‖. 
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No livro, Collodi adotou algumas mudanças, organizou uma nova divisão dos 

capítulos que passaram a ser 36, inseriu uma justificativa para ressuscitar Pinocchio: “e 

balbettò quasi moribondo19‖ (COLLODI, 2010, p. 105), a fim de significar a morte aparente, 

e acrescentou um sumário introdutório explicativo no início de cada capítulo: 

―Collodi não teve tempo de assistir ao extraordinário sucesso do seu livro: quando 

morreu, em 1890, a primeira edição ainda não havia sido esgotada; mas depois de 

dez anos o seu Pinocchio tornou-se um best-seller da literatura mundial: em 1904, já 

tinha atingido o número de 450 mil cópias vendidas, cifra impressionante para 

aquela época. Hoje, é praticamente impossível contar o número de cópias em 

circulação: o único dado real é que ele foi traduzido para duzentos e vinte idiomas 

diferentes‖
20

. (DECOLLANZ, 1972, p. 48) 

O sucesso de Pinocchio é constante, desde a sua primeira aparição. A história obteve 

um reconhecimento que foi além dos confins italianos, o que tornou Pinocchio uma obra 

universal, inspirando traduções e adaptações.  

Contudo não existe uma voz uníssona ao reconhecimento de Pinocchio. No mês 

seguinte à publicação do livro, sai no jornal La Domenica Letteraria, de 11 de fevereiro de 

1883 (ano II, n. 6) dirigido por Ferdinando Martini, uma crítica ao livro de Collodi, 

possivelmente feita pelo próprio diretor do jornal: 

―Agora, eis que a fonte secou; e as pessoas, que antes, maravilhavam-se com o nome 

e a prosa alegre de Collodi, agora não se movem mais. Collodi foi colhido por 

aquilo que se chama morte jornalística, que é como o secar de uma planta a muito 

no sol (...); a pena escorre penosamente sobre o papel (...). Então se sente, 

instintivamente, que o público, com quem ele estava como que em comunhão de 

pensamento, ergue os olhos do jornal, balançando a cabeça. (...) Claro que Collodi 

tem uma capacidade única para escrever às crianças, e essas Aventuras de Pinóquio 

são belíssimas; mas, ao lê-las, experimenta-se uma sensação de pena. 

(...)‖
21

.(TEMPESTI, 2010, p. 12) (Grifos do autor) 

As análises críticas do livro não seguem o mesmo ritmo das traduções que surgiram 

posteriores à publicação. A primeira edição crítica da obra foi preparada pela editora Sansoni, 

                                                                 
19

 ―e balbuciou quase moribundo‖. (As traduções do livro Le avventure di Pinocchio foram todas extraídas da 

tradução feita por Marina Colasanti, As aventuras de Pinóquio, da 8ª edição de 2014, publicada pela Companhia 

das Letrinhas). 
20

 ― Collodi non ebbe tempo di assistere alla straordinaria fortuna del suo libro: quando morì, nel 1890, la prima 

edizione non era ancora esaurita; ma dopo una decina di anni il suo Pinocchio era divenuto un bestseller della 

letteratura mondiale: nel 1904 aveva già raggiunto il 450º migliaio di copie vendute, cifra impressionante per 

quei tempi. Oggi è praticamente impossibile poter contare il numero delle copie in circolazione: l‘unico dato 

reale è che esso è stato tradotto in duecentoventi idiomi diversi‖ 
21

 ―Ora, ecco, la sorgente si è seccata; e la gente che prima al nome e alla prosa festevole del Collodi andava in 

visibilio, ora non si muove più. Il Collodi è stato colto da quella che si chiama morte giornalistica, che è come il 

seccarsi d'una pianta per troppo sole (...); la penna scorre penosamente sulla carta (...) Allora si sente per istinto 

che il pubblico, col quale si era come in comunione di pensieri, leva gli occhi dal giornale scotendo il capo. (...) 

Certo, il Collodi ha una singolare attitudine a scrivere pei bambini, e queste Avventure di Pinocchio sono 

bellissime; ma leggendole si prova un senso di pena. (...)‖ 
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em 1946, nos tempos sombrios da Segunda Guerra, organizada por Amerindo Camilli 

(TEMPESTI, 2010, p. 14), é considerada uma das duas principais edições críticas de Le 

avventure di Pinocchio. A segunda é a de Ornella Castellani Pollidori, de 1983, na qual, pela 

primeira vez, confrontam- se as cinco edições publicadas enquanto Collodi ainda estava vivo 

(PAONE, 2013, p. 7). Grandes escritores dedicaram-se ao boneco de madeira: 

―Quase todos os escritores italianos do pós -guerra, foram, em um momento ou em 

outro, confrontados com Pinocchio – entre os nomes mais conhecidos menciono 

somente Moravia, Malerba, Manganelli, Calvino, Pancrazi, Cassola, Santucci, 

Rodari, Magris e Tabucchi. ‗Um dos livros mais inquietantes que a literatura nos 

deixou‘, define o romance de Collodi, Antonio Tabucchi, escritor e crítico 

literário‖
22

. (RICHTER, 2002, p. 138) 

Em 1950, nasce a Fondazione Nazionale Carlo Collodi, com o objetivo de difundir 

as obras de Collodi, em especial, Pinocchio. Desde 1974, organiza convenções nacionais e 

internacionais que reúnem diversos pesquisadores para tratar das temáticas collodianas e 

pinocchiescas. Em decorrência do centenário da obra, entre 1981 e 1983, articularam-se 

mostras e iniciativas em todo o mundo. 

Pinocchio alcançou, entretanto, uma vida própria, independente do texto que o fez 

nascer. No artigo apresentado ao jornal italiano La Repubblica, em ocasião do centenário da 

obra literária collodiana, Calvino afirma que, nessa grande comemoração, o único ausente é o 

―senhor Collodi‖: 

―(...) como se o livro tivesse nascido por si próprio como o seu herói de um pedaço 

de pau, sem sequer um Geppetto para desbastá-lo. Na verdade, quanto mais motivos 

de interesse encontramos em Pinóquio, menos conseguimos nos interessar pelo seu 

autor, homem de quem o que se sabe nos deixa indiferentes e o que permanece na 

sombra tem o fascínio do mistério. (...) É certo que o restante da sua produção não 

pode sofrer nem de longe o confronto com a sua obra-prima (...)‖. (CALVINO, 

1981, p. 352 do posfácio da tradução de As aventuras de Pinóquio, de Ivo Barroso). 

Calvino afirma, ainda, que a função de uma obra-prima é a de atravessar o autor, já 

que este possui a função de um mero canal ou instrumento, a fim de impor a sua autônoma 

presença ou necessidade, independente dele. Pinocchio possui essa força que se concentra no 

próprio personagem e o faz viver no imaginário de várias gerações por mais de um século. 

―Essa existência quase autônoma de Pinocchio encontra a sua justificativa na grande 

força narrativa desse ―romance‖, capaz de colocar em jogo os mais diversos 

elementos da fábula, de tocar no fundo de símbolos subterrâneos, de evocar 

                                                                 
22

 ―Quasi tutti gli scrittori italiani del dopoguerra si sono prima o poi confrontati con Pinocchio – tra i nomi piú 

noti menziono solo Moravia, Malerba, Manganelli, Calvino, Pancrazi, Cassola, Santucci, Rodari, Magris e 

Tabucchi. ‗Uno dei libri più inquietanti che la letteratura ci abbia lasciato‘, definisce il romanzo di Collodi 

Antonio Tabucchi, scrittore e critico letterario‖  
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situações e figuras misteriosas, fascinantes e inquietantes: a obra está imersa em um 

magma obscuro de fantasias originárias, que se confrontam, porém, com a realidade 

do mundo contemporâneo e com um pequeno universo cotidiano, dominado pelo 

trabalho e pela maldade, feito de miséria e de implacável dureza na relação entre os 

homens‖
23

. (FERRONI, 2000, p. 808). 

Nessa perspectiva, o que se pretende ressaltar é a forma como Collodi une a fantasia 

infantil com a realidade histórica vivida em um momento de extrema dificuldade para uma 

população que se percebia unificada politicamente, mas repleta de problemas sociais. A 

narrativa collodiana é um texto dedicado a crianças, com finalidades pedagógicas claras; 

contudo, ela confronta, continuamente, a ameaça da pobreza e da fome, uma dura realidade 

ainda presente na vida dos italianos do final do século XIX.  

Aliás, a visibilidade dos grandes escritores do final do século XIX se dá justamente 

por esse fato. Como afirma Candeloro (1968, p. 281) ao analisar a cultura desse período:  

―Um dos aspectos característicos da cultura italiana, no período entre os anos por 

volta de 1880 àqueles entorno de 1895, foi o vasto florescimento literário. Basta 

lembrar que, entre 1877 e 1889, vieram as coletâneas das Odes bárbaras e das 

Novas rimas de Carducci, que Verga publicou, em 81, Os Malavoglia e, em 89, 

Mastro Don Gesualdo, (...) que em 80 foi lançado Pinóquio de Collodi e, em 86, 

Coração, de De Amicis, que D‘Annunzio publicou, em 82, o Canto novo e as suas 

primeiras novelas e iniciou, em 89, com a publicação de Piacere, a série dos seus 

romances, que, em 1891, veio a primeira edição das Myricae de Pascoli (...). Trata-

se, come se vê, de escritores e poetas muito diferentes, autores de obras bastante 

diversificadas pelo valor artístico (sobre o qual não é nosso papel deter-se a falar), 

mas que tiveram todos, uns mais outros menos, uma forte influên cia sobre a 

formação do gosto, do hábito e a mentalidade da burguesia italiana do final do 

século XIX e do princípio do XX.‖
24

.  

Ademais, a força da obra de Pinocchio está presente, também, no fato de se tratar de 

um romance inserido no final do século XIX, momento no qual se via a Itália, num 

significativo atraso do ponto de vista das produções infantis. A literatura infantil italiana 

nasce da necessidade de renovação dos materiais didáticos escolares que, não somente, 
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 ―Questa esistenza quasi autonoma di Pinocchio trova la sua giustificazione nella grande forza narrativa di 

questo ―romanzo‖, capace di mettere in gioco i più vari elementi fiabeschi, di attingere a un fondo di simboli 

sotterranei, di evocare situazioni e figure misteriose, affascinanti, inquientanti: l‘opera si immerge in un magma 

oscuro di fantasie originarie, che si confrontano però con la realtà del mondo contemporaneo e con un piccolo 

universo quotidiano, dominato dal lavoro e dalla cattiveria, fatto di miseria e di implacabile durezza nei rapporti 

fra gli uomini‖.  
24

 ―Uno degli aspetti caratteristici della cultura italiana nel periodo che va dagli anni intorno al 1880 a quelli 

intorno al 1895 fu la vasta fioritura letteraria. Basta ricordare che tra il 1877 e il 1889 uscirono le varie raccolte 

delle Odi barbare e delle Rime nuove di Carducci, che Verga pubblicò nell ‘81 I Malavoglia e nell‘ ‘89 Mastro 

Don Gesualdo, (...) che nell‘ ‘80 uscì Pinocchio di Collodi e nel ‘86 Cuore di De Amicis, che D‘Annunzio 

pubblicò nell‘ ‘82 il Canto novo e le sue prime novelle ed iniziò nell‘ ‘89 con la pubblicazione del Piacere la 

serie dei suoi romanzi, che nel 1891 uscì la prima edizione delle Myricae di Pascoli (...). Si tratta, come si vede, 

di scrittori e poeti molto diversi, autori di opere assai differenti per valore artistico (sulle quali non è nostro 

compito soffermars i), ma che hanno avuto tutti un‘influenza più o meno grande sulla formazione d el gusto, del 

costume e della mentalità della borghesia italiana della fine del secolo XIX e del principio del XX.‖ 
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precisavam instruir as crianças e apontar direcionamentos morais, mas, também, retratar a 

realidade histórica, a biografia italiana. (DECOLLANZ, 1972, p. 13-14).  

Nesse contexto, insere-se Pinocchio e outra referência desse gênero na Itália, que 

terá um forte apelo popular, a obra Cuore, do escritor torinese, De Amicis, em 1886. Ambas 

tornaram-se dois clássicos para crianças, duas imagens da infância. No Brasil, foi editado 

pelos Livreiros editores Alves & C., em 1891. A sua tradução foi realizada por João Ribeiro. 

O romance possui a mesma estrutura de um diário, conta a vida de um aluno de uma scuola 

elementare de Torino, Enrico Bottini, e dos seus colegas durante a terceira série, no ano 

escolar de 1881-82 (de outubro a julho), em alguns meses, intercalam-se algumas histórias do 

professor da turma, sobre várias aventuras, sempre interpretadas pelas crianças. Bertacchini 

(1993, p. 257-258) sublinha o confronto entre as duas obras: 

―Faz-se obrigatório, neste ponto, uma segunda menção, a comparação de oposição 

das Aventuras com o romance Cuore. O jovem Enrico, no Cuore, de Edmondo De 

Amicis, que o editor Treves publica, em 1886, como ‗livro para todos os meninos da 

Itália‘, poderá viver a sua história ‗burguesa‘ no breve espaço, devidamente 

circunscrito e estável, de uma escola primária da época, em Torino, e ali, entre as 

salas de aula e uma família exemplar, entre festas e deveres, dentro dos limites de 

uma conveniente pátria tricolor e oficial, vai crescer, iniciar acordos ético-sociais ‗de 

acordo com o programa‘ com colegas e professores. Diversamente de Pinocchio 

que, delineado apenas naquela sua madeira nativa, é um analfabeto sem pátria, quase 

sem classe social.‖
25

. 

De fato, Pinocchio alcança um duplo objetivo: mostrar a realidade de miséria que se 

vivia naquele momento, como um registro histórico, aliada ao simbolismo típico na literatura 

dedicada à infância. 

A história de Pinóquio foi escrita no período da Restauração da Itália, ou seja, do 

recém-formado Reino da Itália, que congregava regiões com grandes diferen ças 

históricas, de ordem política, administrativa, social, civil e linguística. Collodi, 

porém, escreve para as crianças sem se ater às regras moralístico-religiosas da 

época. A infância é um tema central na sua obra, tanto nos livros escolares como nos 

de ficção. Os críticos costumam distinguir em sua obra duas interpretações da 

infância: a histórica, diferenciada por classes sociais, e a simbólica. (GUERINI, 

2009, p.3) 

Após compreender o específico momento histórico italiano no qual Collodi insere-se, 

será mais fácil entendermos as suas intenções narrativas. Como apresentamos anteriormente, 

                                                                 
25

 ―Torna d‘obbligo a questo punto un secondo richiamo, il raffronto oppositivo delle Avventure col romanzo 

Cuore. Il giovinetto Enrico nel Cuore di Edmondo De Amicis, che l‘editore Treves pubblica nel 1886 come 

‗libro per tutti i ragazzi d‘Italia‘, potrà vivere la sua vicenda ‗borghese‘ nel breve spazio, debitamente 

circoscritto e collaudato di una scuola elementare dell‘epoca, a Torino, e lì, tra le aule scolastiche e una famiglia 

esemplare, tra ricorrenze e dovere, dentro i confini di una conveniente patria tricolore e ufficiale, potrà crescere, 

avviare intese etico-sociali ‗secondo programma‘ con compagni e maestri. Diversamente Pinocchio, s bozzato 

appena in quel suo legno nativo, è un analfabeta senza patria, quasi senza classe sociale.‖ 
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no final do século XIX, a Itália passava por um profundo período de transformações advindas 

da recente unificação. Contudo, tais transformações ocorreram num processo bastante lento. 

Em 31 de dezembro de 1881, o terceiro censo geral do Reino da Itália revelava uma 

população de 28.459.628 habitantes, um aumento de 1.658.574 habitantes, de acordo com o 

censo de dez anos atrás. Apesar do alto crescimento demográfico, esse movimento 

populacional não trouxe significativas mudanças, ao contrário:  

― (...) o movimento natural da população conservou, na Itália, até cerca de 1880, as 

características típicas de uma sociedade prevalentemente agrícola e, ainda, muito 

atrasada do ponto de vista higiênico, sanitário e alimentar (...). Na Itália, o fenômeno 

da diminuição da natalidade foi particularmente lento e parcial (do ponto de vista 

territorial) porque lento e parcial foi o processo de industrialização e, portanto, foi 

sempre relativamente escassa a pequena burguesia agrária (interessada em limitar os 

nascimentos para evitar uma fragmentação excessiva dos patrimônios familiares) 

(...)‖
26

 (CANDELORO, 1968, p. 179-181). 

Em 1881, inicia-se um novo período onde o aumento natural da população italiana se 

mantém, durante cinquenta anos (salvo a grande redução ocorrida na primeira guerra 

mundial), um pouco acima dos 10% ao ano. Outro fenômeno demográfico importante que 

Candeloro destaca é o forte aumento da emigração, consequência do desenvolvimento geral 

da economia capitalista na América e na Europa, já que ―na época da unificação, a Itália 

sofria certo desequilíbrio entre a sua população bastante densa e os recursos relativamente 

limitados da sua economia, ainda prevalentemente, agrícola e atrasada‖27 (CANDELORO, 

1968, p. 185). 

A conquista da tardia unidade política, depois de séculos de dominação estrangeira e 

de particularidades regionais, impõe um esforço de unificação real das estruturas, das 

instituições, das condições materiais, da mentalidade e dos hábitos sociais, em um país que 

apresenta distantes e inconciliáveis situações entre si: do desenvolvimento industrial e 

burguês do Norte à sobrevivência de forma ainda de tipo feudal no Sul. O fator migratório 

será essencial para a delineação dessa realidade italiana: 

―Ela (a emigração) tornou-se, em suma, um elemento essencial do equilíbrio 

econômico-social italiano, justamente no período em que se verificou o progresso 

industrial da Itália norte-ocidental e permaneceu, desde então, uma condição 
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 ― (...) il movimento naturale della popolazione conservò in Italia fino al 1880 circa i caratteri tipici di una 

società prevalentemente agricola e ancora assai arretrata dal punto di vista igienico, sanitario e alimentare (...). In 

Italia il fenomeno della diminuzione della natalità fu particolarmente lento e parziale (dal punto di vista 

territoriale) perché fu lento e parziale il processo di industrializzazione e perciò fu sempre relativamente scarsa la 

piccola borghesia agraria (interessata alla limitazione delle nascite per evitare un eccessivo frazionamento dei 

patrimoni familiari) (...)‖ 
27

 ―al momento dell‘unità l‘Itália soffriva di un certo squilibrio tra la sua popolazione abbastanza fitta e le risorse 

relativamente limitate della sua economia ancora prevalentemente agrícola e arretrata‖  
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necessária (dada a situação de desequilíbrio entre o Norte e o Sul da Itália, ainda 

hoje não superada) do desenvolvimento econômico italiano‖
28

. (CANDELORO, 

1968, p. 186). 

Em torno de 1880, a indústria ainda apresentava um peso limitado na economia 

italiana se comparada não somente à agricultura, mas também às atividades terciárias. As 

indústrias têxteis foram as que mais se desenvolveram, especialmente na produção do 

algodão, que, em 1866, apresentava um rápido desenvolvimento. Porém, nada comparado à 

revolução industrial que a indústria algodoeira apresentou na Inglaterra do século anterior. 

De fato, a economia italiana se desenvolverá industrialmente somente no período de 

1896-1914, com um relativo atraso não apenas se comparado aos outros países da Europa 

continental, mas, também, ao período de preparação da infraestrutura necessária à formação 

do mercado nacional, que estava praticamente concluído em 1880; e se restringirá à Itália 

norte-ocidental e a algumas pequenas zonas isoladas em outras regiões, incapaz de se estender 

ao Mezzogiorno e de assumir uma amplitude nacional, o que trará fortes marcas à economia 

italiana contemporânea. (CANDELORO, 1968, p. 224).  

Essas tensões na economia, todavia, não impediram que as classes dirigentes 

formassem uma consciência burguesa e liberal, de forma mais ou menos homogênea. Eles 

sentiam que pertenciam a uma nação que havia expressado o melhor de si na luta pela 

unificação italiana, e procuravam reencontrar o lugar de destaque já obtido na tradicional 

civilização europeia.  Dessa forma, a burguesia italiana tentou adequar o seu comportamento e 

o seu modo de vida aqueles da grande burguesia europeia.  

A criação do novo Estado unitário comportou um considerável reajuste das 

instituições culturais e uma redefinição das relações entre intelectuais e as mesmas 

instituições. O objetivo é esforçar-se para unir os intelectuais que se distanciaram na luta pela 

unificação. Como resultado, agrega-se um crescente número de intelectuais ao serviço do 

Estado e esses intelectuais serão inseridos em um específico contexto educacional e de 

pesquisa: a escola e a universidade. Com o investimento nessas instituições educacionais, 

percebe-se uma tentativa de unificação linguística que ande em igual passo com a unificação 

política.  

                                                                 
28

 ―Essa (l‘emigrazione) divenne insomma un elemento essenziale dell‘equilibrio economico -sociale italiano 

proprio nel periodo in cui si verificò il decollo industriale dell‘Italia nord -occidentale e rimase da allora in poi 

una condizione necessaria (data la situazione di squilibrio tra il Nord e il Sud dell‘Italia, ancora oggi non 

superata) dello sviluppo economico italiano‖ 
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Evidentemente, tal homogeneização linguística e cultural não obteve êxito. Em 

primeiro lugar, a unificação linguística, ou pelo menos algo aproximado, ocorrerá somente 

após a Segunda Guerra Mundial, quando o boom econômico, a difusão dos meios de 

comunicação, o retorno efetivo à escola e a migração interna auxiliarão a intensificar esse 

processo. No entanto, nesse período de pós-unificação, o problema de comunicação 

linguística, não somente literária, mas praticável entre todos os cidadãos, de todas as regiões e 

de todas as classes sociais, é evidenciado.  

Candeloro (1968, p. 253) indica que, de acordo com o censo de 1861, 67,3% da 

população italiana era analfabeta. O analfabetismo regrediu lentamente nos quarenta 

primeiros anos da unificação, e de modo muito desigual entre a cidade e a zona rural. Ora, a 

Itália dos anos 80 era ainda um país essencialmente agrícola, a grande parte da população 

vivia do trabalho da terra e morava, dependendo da região, em lugares mais interioranos: 

―Essas circunstâncias devem ser consideradas a fim de avaliar as condições da 

escola e da cultura na Itália daqueles anos, caracterizadas por um forte desequilíbrio 

entre as cidades e as zonas rurais e entre a burguesia e as massas populares. (...) Foi 

acentuada, portanto, a já significativa separação entre as cidades e as zonas rurais
 

29
‖.  

Nessa ótica, a escola tornou-se a estrutura de base para a conquista de comuns 

instrumentos linguísticos que pudessem unificar, efetivamente, um país ainda tão 

desfragmentado. Além disso, a escola tinha a missão de operar a renovação moral e civil da 

nação: 

―Então, se por um lado, houve uma elevação geral das mentes à compreensão das 

funções do ideal e da Pátria, por outro, espalha-se a crença que, para educar 

eficazmente o povo, precisava dedicar todo tipo de atenção aos jovens, e em 

especial, à infância, criando uma escola aberta a todos, renovada na estrutura e nos 

programas. (...) No quadro das realizações concretas, enquanto iam surgindo 

diversas instituições educativas, iniciou-se a publicação de revistas para os pais e 

para os educadores e, sobretudo, de livros para as crianças‖
30

. (DECOLLANZ, 1972, 

p. 6-7) 

A cultura modelo difundia-se tão só dentro de um mundo burguês e capitalista, o que 

confrontava com uma população ainda imersa numa situação de miséria e atraso. Para 

                                                                 
29

 ―Queste circostanze vanno tenute presenti per valutare le condizioni della scuola e della cultura nell‘Italia di 

quegli anni, caratterizzate da un forte squilibrio tra le città e le campagne e fra la borghesia e le masse popo lari. 

(...) Si accentuò dunque il già notevole distacco tra le città e le campagne‖. 
30

 ―Cosicché, se da una parte si ebbe una generale  elevazione delle menti alla comprensione dei doveri 

dell‘ideale e della Patria, dall‘altra si diffuse la convinzione che per educare efficacemente il popolo bisognava 

rivolgere ogni cura ai giovani, e in specie all‘infanzia, creando una scuola aperta a tutti, rinnovata nella struttura 

e nei programmi. (...) Nel quadro delle realizzazioni concrete, mentre andavano sorgendo varie istituzioni 

educative, si iniziò la pubblicazione di riviste per i genitori e gli educatori e, sop rattutto, di libri per i ragazzi‖ 



36 

 

dialogar com essa cultura de massa, ainda numa tentativa de unificação linguística e cultural, 

os editores investem cada vez mais nos jornais cotidianos, que não seguem leis rígidas e 

previsíveis, mas modulam-se às solicitações do público.  

―Aumentou, em suma, o público a quem poderiam ser direcionados os jornais, as 

revistas, os livros e, consequentemente, a atividade editorial e jornalística cresceu e 

assumiu novos aspectos, que, por sua vez, contribuiu de forma crescente a partir de 

1880, à ampliação do público de leitores, difundindo o interesse pela política, pela 

literatura e pelo teatro, estimulando a curiosidade sobre o que estava acontecendo no 

mundo‖ 
31

(CANDELORO, 1968, p. 273) 

Exemplo disso é o sucesso de Pinocchio. A obra assume tamanha popularidade que a 

história vai se delineando de acordo com a solicitação do público, vale lembrar a primeira 

conclusão da história, que se encerrava com o enforcamento do boneco. Devido à exigência 

dos leitores em não aceitarem um final tão trágico, influência sofrida pelo moralismo presente 

nas fábulas de Perrault (RIGHI, 2011, p. 5), Collodi teve que modificá-la e deu continuidade à 

sua narrativa com uma maior ênfase na moral, nos ensinamentos pedagógicos, na 

religiosidade. 

Contudo, o mercado editorial, pela sua própria natureza, não é homogêneo, nem pode 

alcançar dimensões excepcionais, já que deve confrontar-se com uma situação cultural 

deprimente, com o analfabetismo dominante, com as infinitas estratificações do público, com 

o escasso interesse pela leitura demonstrado, ainda, por muitos alfabetizados. O público 

médio, então, é constituído pela burguesia mais culta e pela pequena burguesia intelectual, em 

contra partida, a literatura ―popular‖ alcança vastos estratos de leitores proletários.  

Dessa forma, a união do jornal com a narrativa dos folhetins faz com que, cada vez 

mais, os intelectuais e os escritores colaborem nas edições, criando revistas e periódicos, na 

pesquisa de novos modos de comunicação, fatos de divulgação elegante ou de 

comportamentos singulares e facilmente reconhecíveis pelos fieis leitores. Os escritores-

jornalistas dispõem de uma terceira página dedicada apenas à cultura e à literatura 

(FERRONI, 2000, p. 759), formando uma cultura de massa, conquistando os mais variados 

leitores.  

                                                                 
31

 ―Aumentò insomma il pubblico a cui potevano rivolgersi i giornali, le riviste, i libri e di conseguenza si 

accrebbe ed assunse aspetti nuovi l‘attività editoriale e giornalistica; questa a sua volta contribuí in misura 

crescente dall‘ ‘80 in poi all‘allargamento del pubblico dei lettori diffondendo l‘interesse per la politica, la 

letteratura e il teatro e stimolando la curiosità per quanto accadeva nel mondo‖  
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É no jornalismo que se insere toda a formação e vivência profissional de Collodi. O 

escritor também constitui um importante personagem no florescimento literário dos anos 80, 

que se formou nos anos de construção/luta do Estado unitário: 

―Por volta de 1880, chegaram ao amadurecimento os escritores que foram formados 

nos anos da construção do Estado unitário, ou seja, naqueles anos que foram 

caracterizados pela Scapigliatura, pela poesia giambica de Carducci, pela 

penetração, na Itália, do positivismo, pela narrativa naturalística e pelos primeiros 

exemplos de poesia decadentista. Mas o florescimento literário dos anos Oitenta foi 

suscitado, também, pela difusão dos novos interesses político-sociais: pela questão 

social, pela questão meridional, pelo mundo primitivo (ou melhor, aparentemente 

primitivo) das zonas rurais, pelos ambientes populares da cidade (...).‖.
32

 

(CANDELORO, 1968, p. 281-282), 

Para representar esse aspecto político-social, será necessário um olhar realístico do 

escritor aos acontecimentos que culminam ao seu redor. Collodi em defesa do Ressurgimento 

e da democracia política, pode nos levar a compreender a aventura realística pela qual passa 

Pinocchio, ou seja, a busca pela identidade nacional pela qual passava a Itália no período de 

Unificação e todos os que se empenharam politicamente coincide com a incansável busca de 

Pinocchio, o 

 

 ―boneco-povo-Itália que amadurece através da dor e da desventura, mesmo sem 

renunciar a contemplar nostalgicamente aquela fase de passagem entre  ingenuidade 

e consciência, que nenhum indivíduo e nenhum povo queriam atravessar (mesmo se 

deviam), é substancialmente a mais verdadeira (com os seus embaraçantes limites) 

entre a busca de identidade nacional que o século XIX nos transmitiu‖
33

. (ASOR 

ROSA, 1985, p. 521) 

Surpreende que num livro destinado às crianças esteja presente essa visão realística da 

violência social e da crueldade das relações humanas, a qual pode ser incluída uma percepção 

da miséria e da fome, uma luta cotidiana pela sobrevivência de uma sociedade ainda agrícola, 

fechada em formas econômicas arcaicas. Diante disso, queremos destacar os elementos que 

consideramos realistíscos na obra de Collodi, ainda que também através de elementos 

fantásticos e simbólicos, do uso de figuras que vão além do limite do real, das aparições 

                                                                 
32

 ―Intorno all‘80 giunsero a maturazione gli scrittori che si erano formati negli anni della costruzione dello Stato 

unitario, in quegli anni cioè che furono caratterizzati dalla Scapigliatura, dalla poesia giambica di Carducci, dalla 

penetrazione in Italia del positivismo, della narrativa naturalistica e dei primi esempi di poesia decadenti. Ma la 

fioritura letteraria degli anni Ottanta fu suscitata anche dal diffondersi di nuovi interessi politici-sociali: per la 

questione sociale, per la questione meridionale, per il mondo primitivo (o piuttosto apparentemente primitivo) 

delle campagne, per gli ambienti popolari delle città (...).‖. 
33

 ―burattino-popolo-Italia, che matura attraverso il dolore e la sventura, pur senza mai rinunciare a contemplare 

nostalgicamente quella fase di passaggio tra ingenuità e coscienza, che nessun individuo e nessun popolo 

vorrebbero mai varcare (anche se lo debbono), è in sostanza la più vera (con i suoi limiti incresciosi) fra le 

ricerche d‘identità nazionale, che il nostro Ottocento ci ha trasmesso‖. 
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mágicas e misteriosas, dos animais falantes, das transformações e transmutações, e dos 

espaços fantásticos. 

 

2.3. Elementos de significação da obra literária: a ambientação, o feminino e o eleme nto 

fuga. 

Pinocchio é escrito por um Collodi já amadurecido. Jornalista reconhecido, assim 

como crítico teatral; foi tradutor de importantes contos infantis franceses, principalmente os 

de Perrault. Escritor de obras infantis, como Minuzzolo e Giannettino; no final da vida, 

encontra-se frustrado em ver a Itália unificada politicamente, mas ainda com tantos graves 

problemas a superar. Todo o percurso formativo que Collodi atravessou e, mais ainda, o 

momento histórico o qual vivenciou de forma ativa, influenciarão sobremaneira as suas 

escolhas em Pinocchio: 

―Quais fontes e reflexões decorram das Aventuras de Pinóquio a partir da área 

histórico-sócio-geográfico da Toscana do século XIX é um problema ainda aberto; 

inervado por razões tais que obrigam a qualquer um, que queira trat á-lo 

corretamente, a não perder de vista os dados da biografia e da cultura collodiana‖
34

. 

(BERTACCHINI, 1993, p. 266) 

Os ideais, anteriormente polêmicos, ligam-se a um conceito cívico, ressurgimental, 

mazziniano da arte e do teatro, da prosa narrativa e da poesia: ―de político, o 

ressurgimentalismo do ex-voluntário Lorenzini torna-se cultural‖. É quase um consenso 

inserir Pinocchio na literatura fantástica (BENEDETTO, 1994, p. 481; FERRONI 2000, p. 

808) e na literatura para a infância (BALDI et al., 2007, p.21). O nosso trabalho não será 

negá-lo, ao contrário, a nossa análise tratará de destacar os elementos realísticos que estão, 

muitas vezes, dialogando com o fantástico e o infantil (CAMBI, 1985, p. 37; GUERINI, 2009, 

p. 3). As análises sobre o elemento fantástico em Pinocchio são indiscutíveis, afinal, a própria 

história em si é a mais fantástica possível: um boneco de madeira ganha vida e é capaz de 

viver as maiores peripécias. Por outro lado, o pano de fundo dessas aventuras e os elementos 

que as constituem apresentam significativas características realísticas, que podem ser 

consideradas relevantes registros do período histórico, político e social da época. 

O nosso objetivo não é medir forças do que é mais predominante, se realístico, ou 

fantástico; mas sim ressaltar o que consideramos realístico em Collodi que nos permite refletir 
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 ―Quali sorgenti e quali riflessi derivino alle Avventure di Pinocchio dall‘area storico-socio-geografica della 

Toscana ottocentesca è problema tuttora aperto; innervato da ragioni tali da obbligare chiunque voglia trattarlo 

correttamente a non perder di vista i dati della biografia e della cultura collodiana‖ . 
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importantes questões políticas e sociais, trazendo, portanto, significação à obra literária. Para 

tanto, elegemos três elementos que trazem à narrativa essa significação realística: a 

ambientação, o feminino e a fuga. Elegemos esses três elementos, pois os mesmos serão 

igualmente relevantes na análise da adaptação fílmica de Roberto Benigni. 

Apesar de Collodi apresentar, elementos fantásticos típicos da literatura infantil, 

como animais falantes, lugares fantásticos, tronco que fala, o autor insere-os num espaço ora 

fantástico, ora devastado pela pobreza e pela miséria. A forte presença masculina é 

representada pela paternidade, elemento central na narrativa collodiana. Geppetto é a maior 

ligação de Pinocchio, principalmente, nos maus momentos, onde a sua lembrança apresenta-

se de forma vigorosa ao fantoche, contudo o elemento feminino não é abordado com a mesma 

força. Por fim, o elemento fuga, que é representado em toda a narrativa, será analisado em 

uma cena que ressalta a perspectiva realística, quando Pinochio é perseguido pelos assassinos.  

Antes de iniciarmos a análise, reflitamos acerca das definições sobre o Fantástico e o 

Realismo. A literatura fantástica tornou-se um gênero literário que compreende uma vasta 

gama de obras, dentre elas os contos de fada, e é definida da seguinte forma por Todorov 

(2012, p. 16-17): 

―A ambiguidade subsiste até o fim da aventura: realidade ou sonho? verdade ou 

ilusão? Chegamos assim ao coração do fantástico. (...) O fantástico ocupa o tempo 

desta incerteza. Assim que se escolhe uma das duas respostas, deixa-se o terreno do 

fantástico para entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso. O 

fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis 

naturais, frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural‖. 

Todorov ainda reflete sobre a função social do fantástico com uma observação 

bastante pertinente de Peter Penzoldt: ―Para muitos autores, o sobrenatural não era mais que 

um pretexto para descrever coisas que jamais se atreveram a mencionar em termos realistas‖. 

E mais adiante reforça que ―a função do sobrenatural consiste em subtrair o texto à ação da lei 

e, por isso mesmo transgredi-la‖ (TODOROV, 2012, p. 82-83).  

É nessa perspectiva que podemos delinear os aspectos realísticos em Pinocchio onde 

o apelo social apresenta-se na denúncia da pobreza, da desigualdade e do autoritarismo. A 

literatura infantil funciona, também, como uma crítica social velada e dá voz às minorias 

oprimidas. Afinal, na sua origem, os contos eram construídos para o universo adulto, segundo 

Canton (2005, p. 11-12). Posteriormente, eles passam a sofrer adaptações no sentido de 

contemplar as necessidades da criança e o seu universo imaginário. Assim sendo, ao tratar da 
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temática social, Pinocchio não é uma obra de inovação, mas retoma uma tradição já presente 

em Lo cunto de li cunti, de Giambattista Basile (1636). 

Lo cunto de li cunti, também conhecido pelo título Pentamerone, foi escrito em 

língua napolitana, entre 1634 e 1636. É composto por 50 fábulas, contadas por 10 noveleiros 

em cinco dias. Retoma o formato do Decameron, de Boccaccio, mas trata de outros temas. 

São novelas medievais, mas com tons de fábulas que apresentam temas populares em uma 

Napóles plebeia e miserável. Dentre as novelas mais famosas, a de maior destaque é, sem 

dúvida, a sesta da primeira jornada (BASILE, 1986, p. 327-333), La gatta Cenerentola, a 

primeira e mais antiga versão da Cinderela. O mesmo conto será retomado com diversas 

variantes no decorrer dos séculos. Inicialmente por Perrault, décadas depois, com o título 

Cendrillon; no século XIX com os Irmãos Grimm, Aschenbrödel, e as diversas produções da 

Disney baseadas na versão de Perrault. 

Charles Perrault, importante influência de Collodi, foi fundamental no surgimento 

dos contos de fadas, ou Conte de Fee, na França do final do século XVII. Perrault adaptou as 

narrativas dos seus contos para que elas se adequassem ao público da corte do rei Luis XIV. 

As narrativas eram contadas por camponeses, governantas e serventes, realidade bastante 

distante da nobreza que conheciam os serviçais pelo inevitável contato nos comércios e nas 

suas residências. Perrault:  

―(...) registrava as histórias com base em narrações populares, adaptava-as e as 

floreava conforme a necessidade da corte francesa da época, acrescentando 

proeminências e censurando detalhes da cultura pagã e da sexualidade humana. Seus 

contos, até mesmo as versões infantis, são recheados de uma mensagem moral 

explícita, normalmente colocada em apêndices sob forma de versos. A mensagem 

moral, conforme descreve Perrault, tinha como finalidade servir de orientação e de 

ensinamento aos que a ouvissem. Apesar de escrever contos de fadas, em suas 

histórias, as fadas são personagens pouco presentes. Perrault preferiu introduzir 

figuras humildes, como lenhadores, serviçais, aldeões, damas e cavaleiros. Outro 

aspecto relevante de seus contos mostra-se na escolha em retratar as lindas paisagens 

francesas, suas campinas, a atmosfera desses lugares‖. (SCHNEIDER; 

TOROSSIAN, 2009, p. 135-136). 

Como tradutor das fábulas de Perrault, naturalmente, Collodi sofrerá influências, 

especialmente no que diz respeito à função moralizadora da fábula, ao mesmo tempo que, em 

suas traduções, faz adaptações da realidade francesa para a realidade Toscana, seja ela 

política, social ou geográfica.  

Bertacchini afirma o aspecto realístico através da história política que é retratada na 

obra, com importantes elementos de denúncia social: 
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―Os aspectos ressurgimentais e democráticos/unitários fornecem, no entanto, temas 

bem vivos e enraízados na própria história de Pinocchio, quando se pensa na  

aventureira e realística fábula do menino-boneco que vence, um teste após o outro, 

em acontecimentos que alternam derrotas e vitórias, na sua dura e difícil dignidade 

de homem ‗livre‘, ou se desejar, de transgressor ‗na liberdade‘, não poderia ser 

entendido fora do clima de educação cívica/ressurgimental do seu autor‖
35

. 

(BERTACCHINI, 1993, p. 36) 

Passemos à análise de como a ambientação, o feminino e o elemento fuga 

apresentam elementos realísticos, destacando o período histórico, social e cultural da Itália do 

final do século XIX.  

 

2.3.1. A ambientação 

Muitos elementos são importantes na análise da narrativa literária, dentre os quais se 

situa o espaço. Fiorin (1996, p. 257) afirma que das três categorias da enunciação (tempo, 

espaço, personagem), a menos estudada tem sido o espaço. Segundo Dimas (1987, p. 5), ―o 

espaço pode alcançar estatuto tão importante quanto outros componentes da narrativa, tais 

como foco narrativo, personagem, tempo, estrutura‖. A definição de espaço por Reis; Lopes 

(1988, p. 204) caracteriza-o em espaço físico, social e psicológico: 

―O espaço constitui uma das mais importantes categorias da narrativa, não só pelas 

articulações funcionais que estabelece com as categorias restantes, mas também 

pelas incidências semânticas que o caracterizam. Entendido como domínio 

específico da história (v.), o espaço integra, em primeira instância, os componentes 

físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação (v.) e à movimentação das 

personagens (v.): cenários geográficos, interiores, decorações, objetos etc.; em 

segunda instância, o conceito de espaço pode ser entendido em sentido translato, 

abarcando então tanto as atmosferas sociais (espaço social) como até as psicológicas 

(espaço psicológico). O destaque de que pode revestir-se o espaço atesta-se 

eloqüentemente na concepção de tipologias que compreendem o romance de espaço 

como uma das suas possibilidades, tornada efetiva naquele gênero narrativo, por 

força das suas dimensões e configuração estrutural‖. 

É esse espaço social que nos interessa, por ser um espaço que tem a função de 

―ilustrar ambientes que ilustrem, quase sempre num contexto periodológico de intenção 

crítica, vícios e deformações sociais‖ (REIS; LOPES,1988, p. 205). Refletiremos sobre como 

Collodi utiliza o realístico nesses espaços para apresentar fatores sociais significativos do 
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 ―Gli aspetti risorgimentali e democrático/unitari forniscono, invece, temi ben vivi e radicati alla stessa storia di 

Pinocchio, quando si pensi che l‘avventurosa e realistica favola del ragazzo -burattino che si guadagna, una prova 

dopo l‘altra, in una vicenda alterna di sconfitte e vittorie, la  sua dura e costosa dignità di uomo ‗libero‘, o se si 

vuole di trasgressore ‗nella libertà‘, non potrebbe intendersi fuori del clima di formazione civico/risorgimentale 

del suo autore‖ 
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momento histórico no qual vivia. Entretanto, como veremos, Collodi não se debruça em 

longas descrições espaciais, muitas vezes, as suas críticas estão subtendidas.  

Dessa forma, o conceito que nos seria mais conveniente adotar seria o de 

ambientação, apresentado por Osman Lins, no livro Lima Barreto e o espaço romanesco, 

(1976, p. 77): ―conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar na 

narrativa, a noção de um determinado ambiente‖. Dimas (1987, p. 20) alerta para a diferença 

entre espaço e ambientação. Para evidenciar a ambientação exige-se do ―leitor perspicácia e 

familiaridade com a literatura para que o espaço puro e simples (o quarto, a sala, a rua, o 

barzinho, a caverna, o armário etc.) seja entrevisto em um quadro de significados mais 

complexos, participantes estes da ambientação.‖ Por conseguinte, Lins diferencia que 

enquanto o espaço é denotado, a ambientação é conotada; pois no primeiro, o significado é 

explícito, já no segundo, é implícito. O termo ambientação amplia a percepção do espaço em 

uma narrativa e é definido por Franco Júnior (2003, p. 44) da seguinte forma: ―a ambientação 

compreende a identificação do modo como o ambiente é construído pelo narrador e, portanto, 

ela identifica também o trabalho de escrita do autor do texto, as escolhas que ele faz para 

construir deste ou daquele modo os ambientes‖. 

Osman Lins (1976, p. 79) define três tipos de ambientação: a franca, a reflexa e a 

dissimulada ou oblíqua. A ambientação franca ―se distingue pela introdução pura e simples 

do narrador‖, sem a sua participação. A ambientação reflexa é característica das narrativas de 

terceira pessoa, onde as coisas são percebidas através da personagem, sem a intromissão do 

narrador. A dissimulada ou oblíqua ―exige a personagem ativa‖, cujas ações estabelecem um 

vínculo com o espaço. As ambientações francas e reflexas são as que mais ocorrem em 

Pinocchio.  

Analisaremos as ambientações que refletem os aspectos sociais relevantes para a 

significação realística da obra collodiana, o que torna a narrativa não somente uma obra de 

entretenimento, mas também um livro que tem a preocupação de registrar importantes fatos 

históricos, sociais e políticos. Em meio a toda a fantasia apresentada, o ambiente social onde 

Pinocchio está inserido é o de pobreza absoluta, o boneco de madeira vive num mundo de 

restrições onde a fome e a miséria estão sempre a rodeá-lo. Paralelo a essa temática social, 

apresenta-se um mundo fantástico, o qual Pinocchio percorre e onde vive todas as suas 

aventuras. Percebemos, então, que a ambientação, seja miserável, seja fantástica, é um 

elemento norteador para o apelo social, algo comum nas fábulas. 
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Pode-se dizer que a poeticidade da obra collodiana encontra-se nesta íntima união de 

fantasia e realidade. De um lado, o laboratório de carpinteiro do Maestro Ciliegia, a casa do 

Geppetto, o tribunal, as prisões, a escola, as casas dos camponeses; do outro, o Paese dei 

Balocchi, a barriga do Pesce-cane. Os dois planos da realidade e da fábula não se sobrepõem, 

mas coexistem cruzando-se entre si: ―a realidade gera o imaginário e esse gera a realidade, 

sem interrupções, até o final da obra‖ (FRESTA, 1986, p. 1).  

Certo é que Collodi escolhe para cenário as paisagens do interior da Toscana, as 

quais o autor conhece tão bem, definida por Bertacchini (1993, p. 256) como ―Toscana-

mondo‖, vista na sua ambivalência: 

―A ‗Toscana-mundo‘ introduz e envolve, nas páginas, a dimensão criativa das 

localizações geográficas e dos duplos tempos históricos, ambivalentes, que podem 

achar correspondências reais na Toscana do século XIX, na do Grão-Duque e na do 

rei Umberto, mas agem, também simultaneamente, como fluxo inesgotável das 

coisas e dos acontecimentos‖
36

. 

É a Toscana real que destacaremos, a Toscana que é ambientada a fim de retratar a 

temática histórica, social e política. Inserir tais temáticas foi, sem dúvida, um diferencial dessa 

narrativa de Collodi, pois o seu objetivo não foi somente o entretenimento, nota-se uma forte 

influência do seu contexto histórico na tentativa de documentar um registro da época.  

Para inserir tais temáticas, o autor destacará momentos importantes para ressaltá-las: 

a escolha da ambientação, na narrativa, não será feita despretensiosamente. De fato, 

Wallerstein (2005, p. 21) evidencia a importância do tempo e do espaço a fim de compreender 

a realidade social do sistema-mundo: 

―(...) para os analistas do sistema-mundo, o tempo e o espaço (...) não são realidades 

externas imutáveis que se encontram, de alguma maneira, lá fora e dentro de cujos 

marcos existe a realidade social. Os Tempos Espaços são construções reais que se 

encontram em constante evolução e cuja construção é parte componente da realidade 

social que analisamos‖.  

Desde o Renascimento, a Itália encontrava-se na condição de semiperiferia: 

―Incapaz de mover todo o caminho para grandes propriedades baseadas tanto no 

recinto ou no arrendamento como na Inglaterra ou no trabalho coagido de culturas 

comerciais como na Europa oriental, as classes de propriedades do sul da França e 

do norte da Itália escolheram soluções de mediação de cultivo em conjunto como 

uma resposta parcial para a criação da economia mundial capitalista, na forma de 
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 ―La ‗Toscana-mondo‘ introduce e coinvolge sulle pagine la dimensione creativa di luoghi geografici e di 

tempi storici doppi, ambivalenti, che possono cioè trovare corrispondenze reali nella Toscana dell‘Ottocento, in 

quella granducale e in quella umbertina, ma agiscono anche simultaneamente come flusso inesausto delle cose e 

degli avvenimenti‖ 
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empresas semi-capitalistas, adequadas, de fato, às regiões semi-periféricas.‖
37

. 

(WALLERSTEIN, 2011, p. 106-107)  

A região norte, onde se localiza a Toscana/Florença de Pinocchio, ainda está 

ensaiando o desenvolvimento econômico, por isso é representada como rural e agrícola e com 

graves problemas sociais: 

―(...) a Itália dos anos  80 era um país, ainda prevalentemente, agrícola, onde a 

maioria da população vivia do trabalho da terra e morava, dependendo da região, 

espalhada pelos campos ou recolhida em pequenas, médias e grandes aldeias 

agrícolas‖
38

. (CANDELORO, 1968,  p. 253) 

Para representar essa realidade, Collodi não se detém na descrição, de forma 

pormenorizada, de todas as ambientações apresentadas na sua obra, apenas ressalta o que há 

de mais relevante, por isso o termo espaço não caberia na nossa análise. Veremos que, por 

diversas vezes, o que está ocupando a ambientação é que nos permite percebê-la e identificá-

la. 

No capítulo I39, Collodi apresenta, sem mostrar detalhe algum, a oficina de Maestro 

Ciliegia: ―(...) questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname (...)‖40 

(COLLODI, 2010, p. 19). Mais adiante, ainda no capítulo 1, quando Maestro Ciliegia assusta-

se ao ouvir uma voz que não sabia de onde vinha, ele percorre os móveis do cômodo da 

oficina:  

―Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai po teva essere 

uscita quella vocina, e non vide nessuno! Guardò sotto il banco, e nessuno; guardò 

dentro un armadio che stava sempre chiuso, e nessuno; guardò nel corbello dei 

trucioli e della segatura, e nessuno; aprì l‘uscio di bottega per dare un‘occhiata 

anche sulla strada, e nessuno‖
41

. (COLLODI, 2010, p. 21) 

                                                                 
37

 Unable to move all the way to large estates based either on enclosure and tenancy as in England or coerced 

cash-crop labor as in eastern Europe, the landed classes of southern France and northern Italy chose the halfway 

house. of sharecropping, as a partial response to the creation of a capitalist world -economy, in the form of 

semicapitalist enterprises, appropriate indeed to semiperipheral areas. 
38

 ―(...) l‘Italia degli anni ‘80 era ancora un paese essenzialmente agricolo, in cui la maggior parte della 

popolazione viveva del lavoro della terra ed abitava, a seconda della regione, sparsa per le campagne oppure 

raccolta in piccoli, medi e grossi borghi contadineschi‖  
39

 Toda a análise realizada, tanto do livro quanto do filme, foi feita com base no texto em italiano. Por esse 

motivo, no corpo da dissertação, as citações referentes ao livro e ao filme serão em italiano e as traduções, em 

nota de rodapé. 
40

 ―(...) esse pedaço de madeira foi parar na oficina de um velho marceneiro (...)‖  (COLLODI, 2014, p. 7). 
41

 ―Deu uma olhada surpresa ao redor do quarto para ver de onde, afinal, podia ter saído aquela vozinha. E não 

viu ninguém! Olhou debaixo da bancada, e nada. Olhou dentro de um armário que ficava sempre fechado, e 

nada. Olhou no cesto das aparas e da serragem, e nada. Abriu a porta da oficina para dar uma olhada também na 

rua, e nada‖. (Idem, p. 8). 
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A ambientação da oficina representa claramente um dos principais temas de 

Pinocchio, o trabalho; e abre espaço para a entrada de outro carpinteiro, trabalhador, que vai 

procurá-lo na sua oficina, Geppetto.  

Somente no capítulo III, temos a primeira descrição, um pouco mais detalhada, da 

casa de Geppetto. Essa é a primeira ambientação de destaque apresentada por Collodi, 

podendo até mesmo ser considerada como espaço. No momento da descrição da residência de 

Geppetto, temos a real dimensão econômica de como vivia o carpinteiro: 

―La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce dal sottoscala. La 

mobilia non poteva essere più scarsa: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un 

tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco 

acceso; ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c‘era dipinta una pentola che 

bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo 

davvero‖
42

. (COLLODI, 2010, p. 29) 

A partir dessa descrição, apresenta-se a realidade do carpinteiro, cheia de restrições, 

na verdade, um retrato do estado de miséria do povo italiano que ainda persistia no período da 

pré e da pós-unificação. Vale ressaltar que a fome será uma incansável perseguidora nas 

ambientações apresentadas, virá para realçar a pobreza na vida de Geppetto e a triste realidade 

de privações da qual Pinocchio se dará conta no capítulo V:  

―Allora si dètte a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tu tti i 

ripostigli in cerca di un po‘ di pane, magari un po‘ di pan secco, un crosterello, un 

osso avanzato al cane, un po‘ di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di 

ciliegia, insomma qualche cosa da masticare: ma non trovò nulla, il gran nulla, 

proprio nulla‖
43

. (COLLODI, 2010, p. 41-42) 

No único cômodo da casa, e nos poucos móveis que ali havia, Pinocchio não 

encontrou nada que satisfizesse a sua fome. O problema da restrição material é uma presença 

contínua e marcada na narrativa de Collodi.  

A dimensão fortemente camponesa da Itália do final do século XIX é ambientada na 

strada (caminho) quando Pinocchio sente a necessidade de correr após Geppetto finalizar as 

perninhas do boneco: ―Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a 

                                                                 
42

 ―A casa de Gepeto era apenas um quartinho térreo, que recebia luz de um desvão debaixo de uma escada. A 

mobília não podia ser mais simples: uma cadeira bem ruinzinha, uma cama nada boa e uma mesa completamente 

estragada. Na parede ao fundo, via-se uma lareira com o fogo aceso; mas o fogo era pintado, e perto do fogo 

estava pintada uma panela que fervia alegremente, deixando sair uma nuvem de fumaça que parecia fu maça de 

verdade‖. (Ibidem, p. 14) 
43

 ―Então começou a correr pelo quarto e a revirar todas as gavetas e todos os cantos em busca de um pedaço de 

pão, ainda que fosse pão seco, uma casca, um osso largado pelo cachorro, um pouco de polenta mofada, uma 

espinha de peixe, um caroço de cereja, enfim, qualquer coisa que desse para mastigar. Mas não achou nada, 

nadinha, nada de nada‖. (Ibidem, p. 23) 
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camminare da sé e a correre per la stanza; finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada 

e si dètte a scappare44‖ (COLLODI, 2010, p. 32). Ao retornar para casa, percebe-se a 

realidade camponesa claramente ambientada:  

―(...) quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la 

dava a gambe giù attraverso ai campi, per far più presto a tornarsene a casa; e nella 

gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d‘acqua, 

tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai 

cacciatori‖
45

. (COLLODI, 2010, p. 36) 

Geppetto e Pinocchio moravam em uma área camponesa. Quando Pinocchio chega a 

sua casa e é surpreendido por uma forte noite fria de inverno, a descrição do ambiente traz 

referências ao campo: 

―Per l‘appunto era una nottataccia d‘inferno. Tonava forte forte, lampeggiava come 

se il cielo pigliasse fuoco, e un ventaccio freddo e strapazzone, fischiando 

rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e 

cigolare tutti gli alberi della campagna‖
46

. (COLLODI, 2010, p. 46-47) 

E em diversos momentos que Pinocchio está fora de casa, o campo é retratado com a 

sua natureza mais pura. Ao voltar da Osteria del Gambero Rosso: ―(...) Nella campagna 

all‟intorno non si sentiva alitare una foglia. Solamente, di tanto in tanto, alcuni uccellacci 

notturni, traversando la strada da una siepe all‟altra, venivano a sbattere le ali sul naso di 

Pinocchio (...)‖47. (COLLODI, 2010, p. 90); fugindo dos assassinos no bosque: ―Allora il 

burattino, (...) nel girare gli occhi all‟intorno, vide fra mezzo al verde cupo degli alberi 

biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve.‖48 (COLLODI, 2010, p. 99); 

ao procurar Lucignolo para a sua festa, percorrendo os arredores da casa da Fata, onde 

habitavam camponeses: ―Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo vide nascosto sotto il portico 

di una casa di contadini‖49 (COLLODI, 2010, p. 211).  
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 ―Tão logo desemperrou as pernas, Pinóquio começou a andar sozinho e a correr pelo quarto. Até que, saindo 

pela porta de casa, pulou para a rua e começou a fugir‖. (Ibidem, p. 17) 
45

 ―(...) aquele danadinho do Pinóquio, tendo ficado livre das garras do carabineiro, saiu correndo através dos 

campos para chegar mais depressa em casa. E na fúria da corrida pulava barrancos altíssimos, espinheiros e 

fossos cheios d‘água, exatamente como teria feito um cabrito ou uma lebre perseguida pelos caçadores‖. (p. 19) 
46

 ―Era uma tremenda noite de inverno. Trovejava com fúria, relampeava como se o céu estivesse pegando fogo, 

um vento frio e cheio de remoinhos assoviava raivoso levantando uma imensa nuvem de poeira e fazendo ranger 

e gemer todas as árvores do campo‖. (Ibidem, p. 26) 
47

 ―(...) Nos campos ao redor não se ouvia estremecer uma folha. Somente algumas sinistras aves noturnas, 

atravessando a estrada de uma sebe a outra, vinham bater as asas no nariz de Pinóquio (...)‖. (Ibidem, p. 55) 
48

 ―Então Pinóquio (...) olhando ao redor, viu clarear ao longe, no meio do verde -escuro das árvores, uma casinha 

branca como a neve.‖ (Ibidem, p. 61) 
49

 ―Procura daqui, procura dali, afinal o viu escondido debaixo do alpendre de uma casa de camponeses.‖ 

(Ibidem, p. 137) 
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O modelo da casa camponesa é apresentado em dois trechos, ambos ambientados 

quando Pinocchio é tido como cão de guarda do camponês. O primeiro é: ―Arrivato che fu 

sull‟aia dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra (...)50‖ (COLLODI, 2010, p. 145), nesse 

trecho, Collodi apresenta o desenho do terreno, ou terreiro, que se apresenta diante da casa do 

camponês, imagem que se cristalizou quando se pensa nas casas do interior. Num outro 

trecho, temos a divisão dos sobradinhos da casa camponesa, onde os estábulos ficavam na 

parte inferior da casa e os quartos dos moradores no andar superior: ―A quell‟abbaiata, il 

contadino saltò il letto, e preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò: – Che c‟è di 

nuovo? – Ci sono i ladri! – rispose Pinocchio. – Dove sono? – Nel polaio.‖51 (COLLODI, 

2010, p. 151).  

Entretanto, outro campo se apresenta a Pinocchio, quando, impelido pela fome, entra 

num terreno de um camponês para se alimentar: ―Ma lungo la strada, non potendo più 

reggere ai morsi terribili della fame, saltò in un campo coll‟intenzione di cogliere poche 

ciocche d‟uva moscadella‖52 (COLLODI, 2010, p. 141); e depois de preso pelo camponês, 

encontrou-se numa região extremamente rural: ―perché lì all‟intorno non si vedevano case e 

dalla strada non passava anima viva‖53 (COLLODI, 2010, p. 143); finalmente, quando 

encontra emprego na horta de Giangio:  ― – Dimmi, Grillino: dove potrei trovare un bicchiere 

di latte per il mio povero babbo? – Tre campi distante di qui c‟è l‟ortolano Giangio, che tiene 

le mucche. Va‟ da lui e troverai il latte che cerchi.‖54 (COLLODI, 2010, p. 273), ―Giangio 

condusse il burattino nell‟orto e gl‟insegnò la maniera di girare il bindolo‖55 (COLLODI, 

2010, p. 274). 

São duas ambientações diversas da realidade camponesa: um campo onde Pinocchio 

desfruta a sua liberdade, um campo pleno de natureza, árvores e animais, totalmente aberto e 

disponível para as suas fugas; outro mais ameaçador: um campo que contem uvas, mas que 

são de propriedade de um camponês que o guarda e o protege; e um campo relacionado ao 

trabalho: a horta de Giangio, onde Pinocchio desfruta dos seus bens naturais para a sua 

sobrevivência e a do pai, Geppetto. 

                                                                 
50

 ―Chegando no terreiro diante da casa, atirou-a no chão (...)‖. (Ibidem, p. 88) 
51

 ―Ouvindo os latidos, o camponês saltou da cama, agarrou o fuzil e chegando à janela perguntou: – O que há de 

novo? – Temos ladrões! – respondeu Pinóquio. – Onde estão? – No galinheiro.‖ (Ibidem, p. 93)  
52

 ―Mas no caminho, não aguentando mais de tanta fome, saltou para dentro do campo pensando em colher 

alguns cachos de uva moscatel‖. (Ibidem, p. 86) 
53

 ―(...) porque não se via casa nenhuma ali por perto e na estrada não passava ninguém‖. (Ibidem, p. 87) 
54

 ―– Diga-me, Grilinho, onde posso encontrar um copo de leite para o meu pobre pai? – Três campos para lá 

deste, vive o hortelão Janjão, que cria vacas. Vá até lá e encontrará o leite que procura.‖ (Ibidem, p. 184)  
55

 ―Janjão levou a marionete para a horta e lhe mostrou como rodar a nora.‖ (Ibidem, p. 185) 
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Collodi parece retratar a Itália agrícola da qual nos fala Candeloro. Na Toscana, 

quase todas as propriedades grandes e pequenas pertenciam à nobreza ou à classe média 

(Candeloro, 1968, p. 193), os camponeses não tinham muitas perspectivas. O 

desenvolvimento industrial do norte italiano, industrialização atrasada e territorialmente 

parcial, virá somente no período de 1896 a 1914, acentuando o desequilíbrio com o Sul que 

permanece agrícola. 

O vislumbre de desenvolvimento que Collodi faz, através da ambientação, pode ser 

observado quando ele retrata as cidadezinhas, paesi, que ficavam nas proximidades do campo, 

e as cidades, città, onde ocorria a grande movimentação do comércio, das praças, onde se 

situava a prisão. As metrópoles tais como as temos agora, era algo, ainda, em lento processo 

de desenvolvimento. 

Quando Pinocchio encontra-se em casa, com uma devastadora fome e sem nenhum 

recurso, decide ir à cidadezinha para pedir esmola: ―Pinocchio aveva una gran paura dei 

tuoni e dei lampi: se non che la fame era più forte della paura: motivo per cui accostò l‟uscio 

di casa, e presa la carriera, in un centinaio di salti arrivò fino al paese (...)56‖ (COLLODI, 

2010, p. 47). A miséria é também descrita de forma simbólica na cidade de Acchiappacitrulli, 

onde o único aceno de desenvolvimento é a presença das carruagens: 

―Dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome 

‗Acchiappa-citrulli‘. Appena entrato in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate 

di cani spelacchiati, che sbadigliavano dall‘appetito, di pecore tosate, che tremavano 

dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli, che chiedevano 

l‘elemosina d‘un chicco di granturco, di grosse farfalle, che non potevano più 

volare, perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati, 

che si vergognavano a farsi vedere, e di fagiani che zampettavano cheti cheti, 

rimpiangendo le loro scintillanti penne d‘oro e d‘argento, oramai perdute per 

sempre. 

In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi, passavano di tanto in 

tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche Volpe, o qualche Gazza ladra, o 

qualche uccellaccio di rapina‖
57

. (COLLODI, 2010, p. 127-128) 

De fato, podemos perceber que a cidade reflete o moderno que estava se 

aproximando da Itália do final do século XVIII, trazendo consigo um mundo cheio de 

                                                                 
56

 ―Pinóquio tinha um enorme medo de trovões e relâmpagos. A fome, porém, era mais forte que o medo, razão 

pela qual entreabriu a porta de casa e numa carreira, com uma centena de saltos, chegou até a aldeia (...)‖. 

(Ibidem, p. 26) 
57

 ―Depois de caminhar durante metade do dia, chegaram a uma cidade que se chamava Enrola -Trouxas. Assim 

que entrou na cidade, Pinóquio viu todas as ruas cheias de cachorros pelados que bocejavam de fome, de ovelhas 

tosqueadas que tremiam de frio, de galinhas sem crista e sem barbilhão que pediam a esmola de um grão de 

milho, de grandes borboletas que não podiam mais voar porque haviam vendido suas lindíssimas asas coloridas, 

de pavões sem cauda que tinham vergonha de se mostrar, e de faisões que saltitavam tristonhos, saudosos de 

suas lindas penas cintiliantes de ouro e prata, agora perdidas para sempre. 

No meio dessa multidão de pedintes e de pobres envergonhados, passavam de vez em quando algumas 

carruagens elegantes levando alguma Raposa, alguma Pega ladra ou alguma ave de rapina.‖ (Ibidem, p. 78-79) 
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contradições, hipocrisias e violência. A vida moderna e industrializada estava cada vez mais 

próxima, e já ensaiando as suas primeiras manifestações, contudo, tal modernização teria o 

seu pleno desenvolvimento somente no início do século XX. 

Outra cidade ambientada que significamos como símbolo do trabalho e da 

industrialização que ainda se vislumbrava na região norte é il paese delle Api industriose (a 

aldeia das abelhas industriosas): 

―Dopo mezz‘ora di strada arrivò a un piccolo paese detto ‗il paese delle Api 

industriose‘. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le 

loro faccende: tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un  

ozioso o un vagabondo, nemmeno a cercarlo col lumicino‖
58

. (COLLODI, 2010, p. 

167-168) 

Temos, ainda na cidade, a praça onde se concentrava o comércio, as negociações de 

diversos produtos. Pinocchio-burro vai ser vendido exatamente ali: ―Arrivati in piazza, 

trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla: – Quanto vuoi di 

codesto ciuchino zoppo? – Venti lire.‖59 (COLLODI, 2010, p. 244). 

Na cidade, também estava presente o tribunal, que deveria simbolizar a luta pela 

justiça e desigualdade, tanto que Pinocchio corre para denunciar os ladrões que o roubaram: 

―Preso allora dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò difilato in tribunale, per 

denunziare al giudice i due malandrini, che lo avevano derubato‖60 (COLLODI, 2010, p. 

134). Contudo, Pinocchio não encontra a justiça no tribunal, ao contrário, é encaminhado 

imediatamente para a prisão: ―Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse 

loro: – Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d‟oro: pigliatelo dunque, e 

mettetelo subito in prigione‖61. (p. 135)  

A prisão pode nos levar a compreender algumas privações pelas quais o povo italiano 

passava, uma ambientação muito utilizada por Collodi na obra. A primeira se dá quando 

Geppetto assume a culpa das estripulias feitas por Pinocchio na cidade de Acchiappacitrulli e 

é levado pelos policiais, deixando Pinocchio sem um recurso sequer de subsistência (Capítulo 

III – Geppetto passa somente uma noite na prisão, mas só retorna no capítulo VI). Já a 
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 ―Depois de meia hora de marcha, chegou a uma aldeia chamada ‗a aldeia das abelhas industriosas‘. As ruas 

estavam cheias de pessoas que corriam de um lado a outro cuidando dos seus afazeres. Todos trabalhavam, todos 

tinham tarefas. E mesmo procurando não se encontraria ali um único ocioso, um desocupado‖. (Ibidem, p. 103)  
59

 ―Chegando na praça, encontraram logo um comprador que perguntou ao moço da estribaria: – Quanto você 

quer por esse burrinho manco? – Vinte liras.‖ (Ibidem, p. 163-164)   
60

 ―Então, tomado pelo desespero, voltou correndo para a cidade e foi direto ao tribunal para denunciar os dois 

malandros que o haviam roubado‖. (Ibidem, p. 82) 
61

 ―Então, apontando a marionete, o ju iz disse para eles: – Esse pobre-diabo teve roubadas quatro moedas de 

ouro. Peguem-no, pois, e ponham-no imediatamente na cadeia.‖ (Ibidem, p. 82) 
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segunda prisão acontece quando Pinocchio denuncia o Gatto e a Volpe, mas é injustiçado e 

mantido preso por quatro meses (Capítulo XIX). Finalmente, a terceira prisão acontecerá 

quando Pinocchio cai numa armadilha e fica refém de um camponês que o obriga a fazer o 

papel de cão de guarda de um galinheiro (Capítulos XX, XXI e XXII). 

Em nenhuma dessas passagens, Collodi se detém na descrição da prisão, contudo ele 

chama a atenção para o que aquela prisão acarreta: a escassez de recursos. 

 ―Para Collodi, ao contrário, as dificuldades de Pinocchio são uma constante: 

pensemos na fome que o boneco sofre quando Geppetto acaba na cadeia, ou quando 

procurando um pouco de uvas para recuperar as forças, permanece preso em uma 

armadilha e é transformado em um cão de guarda do camponês. A dimensão trágica 

em contos populares, e aqui Pinocchio é um exemplo ilustre, mostra sempre a 

precariedade das massas camponesas em comparação com a facilidade encontrada 

pelas classes superiores
62

.‖ (RIGHI, 2011, p. 6)  

Colocar a prisão em uma fábula como um castigo não é propriamente a melhor 

maneira de didatizar uma criança, com tal intento, percebe-se uma tentativa de crítica social à 

perseguição que os mais pobres sofriam. Vale ressaltar que a recorrência das prisões, como 

um castigo, faz todo o sentido se compreendemos o contexto histórico da época. Segundo 

Tempesti (1993, p. 135), ir para a prisão, mesmo que injustamente, era recorrente. 

Observamos, assim, uma crítica social com os mais desfavorecidos. 

Outra significativa ambientação é a escola. Como já vimos, a escola na época de 

Collodi torna-se obrigatória com a Lei Coppino, penalizando os pais que a desobedecessem, 

porém muito pouco se investe para a concretização da presença das crianças na escola. 

Naquela época, muitas trabalhavam para complementar a renda familiar e a escola ficava em 

segundo plano. Criticamente, Collodi retrata uma educação que ainda não se enraizara na 

cultura italiana de massa, afinal a escola era mais atuante na cidade do que nos interiores, 

―acentuando o já notável distanciamento entre a cidade e o campo‖ (CANDELORO, 1968, p. 

253). 

―Uma instrução que, já ao nascer, mantem intactos os privilégios de uma classe, a 

burguesia (que, em geral, não resolve o problema número um: o pão) abusando, 

politicamente e socialmente, de uma outra classe, o povo, que antes da ‗iluminação‘ 
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 ―Per Collodi invece gli stenti di Pinocchio sono una costante: si pensi alla fame che il burattino patisce quando 

Geppetto finisce in galera, o quando cercando un po‘ d‘uva per ristorarsi rimane intrappolato in una tagliola e 

viene trasformato in cane da guardia dal contadino. La dimensione tragica nelle fiabe popolari,  e qui Pinocchio 

ne è un illustre esempio, indica sempre la precarietà delle masse contadine rispetto all‘agio delle classi 

superiori.‖ 
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ainda deve resolver, em muitas regiões, aquele urgente e improrrogável problema do 

pão‖
63

. (BERTACCHINI, 1993, p. 226) 

A escola na narrativa é sempre retratada de forma crítica, afinal, Collodi percebia 

problemas sociais muito mais graves a serem resolvidos, como a fome do povo e a sua 

situação econômica. Desde a primeira menção, a escola é tida como a única possibilidade de 

ascensão social, decorrida de uma mudança de comportamento: ―–Vi prometo che anderò a 

scuola, studierò e mi farò onore...‖64 (COLLODI, 2010, p. 57), levando Geppetto à decisão 

extrema de vender seu único casaco para comprar a cartilha para Pinocchio: ―Dopo poco 

tornò: e quando tornò, aveva in mano l‟Abbecedario per il figliuolo, ma la casacca non 

l‟aveva più. Il pover‟uomo era in maniche di camicia, e fuori nevicava65.‖ (COLLODI, 2010, 

p. 60-61). 

A educação é, portanto, a porta para ascender socialmente. Righi (2011, p. 8) afirma 

que ―o desejo excede o estado das coisas vigentes, a miséria mais difícil, e, ao fazê-lo, 

expressa os padrões de fantasia das classes mais pobres66‖. O próprio Pinocchio reforça essa 

concepção no caminho da escola: 

―Oggi, alla scuola, voglio subito imparare a leggere: domani poi imparerò a scrivere 

e domani l‘altro imparerò a fare i numeri. Poi, colla mia abilità, guadagnerò molti 

quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al mio 

babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta 

d‘argento e d‘oro, e coi bottoni di brillanti. E quel pover‘uomo se la merita davvero: 

perché, insomma, per comprarmi i libri e per farmi istruire, è rimasto in maniche di 

camicia
67

‖. (COLLODI, 2010, p. 62-63) 

Collodi não poderia somente inserir Pinocchio nessa nova estrutura que se 

apresentava na Itália, portanto, imediatamente a essa reflexão, Pinocchio toma a estrada 

contrária a da escola: “Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza 

una musica di pifferi (...)bisognava prendere una risoluzione: o a scuola, o a sentire i pifferi. 
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 ―Un‘istruzione che già sul nascere mantiene intatti i privilegi di una classe, la borghesia (la quale, in genere, 

non ha da risolvere il problema numero uno del pane) prevaricando politicamente e socialmente ai danni di 

un‘altra classe, il popolo, che prima dei ‗lumi‘ deve ancora risolvere, in molte regioni, proprio quegli urgenti e 

improrogabili problemi di pane‖ 
64

 ―– Prometo que vou à escola, que vou estudar e tirar boas notas.‖ (COLLODI, 2014, p. 32)  
65

 ―Voltou dali a pouco. E quando voltou tinha na mão a cartilha para o filho, mas não tinha mais o paletó. O 

pobre homem estava em mangas de camisa, e lá fora nevava.‖ (Idem, p. 35) 
66

 ―Il desiderio supera lo stato di cose vigente, la miseria più dura, e così facendo esprime le fantasie di riscatto 

dei ceti più poveri.‖ 
67

 – Hoje, na escola, quero aprender logo a ler. Amanhã vou aprender a escrever. E depois de amanhã vou 

aprender a fazer os números. Depois, com a minha habilidade, vou ganhar um monte de dinheiro e com o 

primeiro dinheiro que tiver no bolso quero fazer logo para o meu pai um belo paletó de lã. Mas o que é isso, de 

lã? Quero que seja todo de prata e ouro e com botões de brilhantes. E aquele pobre homem bem merece, porque, 

afinal de contas, para comprar livros para mim e me dar instrução. Ficou em mangas de camisa... (COLLODI, 

2014, p. 36). 
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– Oggi anderò a sentire i pifferi, e domani a scuola: per andare a scuola c‟è sempre tempo 

(...)68‖. (COLLODI, 2010, p. 63).  

De fato, Pinocchio resiste a se inserir até o fim da narrativa, preferindo aproveitar a 

vida de outras formas e transmitindo grande resistência à obrigatoriedade de estudar, padrões 

que estavam sendo construídos na Itália pós-unificada: 

―O duro estágio de Pinocchio abre, assim, o elemento ético -político da obra 

collodiana de forma direta, o projeto pedagógico da Itália umbertina que devia 

disciplinar um conjunto desigual de realidade (a maioria agricultores) para moldar, a 

partir deles, um proletariado homogêneo e produtivo. Projeto de uma burguesia 

italiana em uma fase ascendente, que devia modernizar o país, tentando, ainda, sanar 

a terrível situação de pobreza da maioria do povo italiano. Projeto ao qual 

Pinocchio, desde o início, res iste com uma tenaz e instintiva oposição‖
69

. (RIGHI, 

2011, p. 10) 

Depois de muitas peripécias, afinal Pinocchio teve uma ida frustrada à escola, no 

capítulo IX, e depois do encontro com a Fata, Pinocchio ressente-se de não estar na escola: ―–

Dicevo (...) che oramai per andare a scuola mi pare un po‟ tardi...‖70 (COLLODI, 2010, p. 

176) ao que a Fata convence-o, imediatamente, do contrário: ―– Nossignore. Tieni a mente 

che per istruirsi e per imparare non è mai tardi‖71 (COLLODI, 2010, p. 176).  

No capítulo XXVI, efetivamente Pinocchio frequenta a escola: ―Il giorno dopo 

Pinocchio andò alla scuola comunale‖72 (COLLODI, 2010, p. 177). A educação básica e a 

escola eram confiadas aos Comunes, por isso o nome scuola comunale. Em pouco tempo, 

Pinocchio torna-se o aluno modelo: ―E anche il maestro se ne lodava, perché lo vedeva 

attento, studioso, intelligente, sempre il primo a entrare nella scuola, sempre l‟ultimo a 

rizzarsi in piedi, a scuola finita‖73. (COLLODI, 2010, p. 178-179). Mas influenciado pelos 

colegas de classe, acaba fugindo mais uma vez da instrução.  
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 ―Enquanto dizia isso todo comovido, pareceu-lhe ouvir à distância uma música de pífaros (...) era preciso 

tomar uma decisão: ou a escola, ou os pífaros. – Hoje vou ouvir os pífaros, e amanhã vou à escola. Para ir à 

escola tem sempre tempo (...)‖ (Idem, p. 36-37) 
69

 ―Il duro apprendistato di Pinocchio dischiude così l‘elemen to etico-politico dell‘opera collodiana in maniera 

diretta, il progetto pedagogico dell‘Italia umbertina che doveva disciplinare un insieme disparato di realtà (per lo 

più contadine) per plasmare da esse un proletariato omogeneo e produttivo. Progetto di u na borghesia italiana in 

una fase ascendente che doveva modernizzare il paese, cercando anche di sanare la terribile situazione 

d‘indigenza della maggioranza del popolo italiano. Progetto a cui Pinocchio sin dall‘inizio oppone una tenace 

quanto istintiva opposizione‖ 
70

 ―– Eu estava dizendo (...) que a esta altura me parece um pouco tarde para ir à escola...‖ (Ibidem, p. 109) 
71

 ―– Não senhor. Lembre-se de que para se instruir e para aprender nunca é tarde.‖ (Ibidem, p. 109) 
72

 ―No dia seguinte Pinóquio foi à escola municipal‖. (Ibidem, p. 111)  
73

 ―E o professor também estava contente, porque o via atento, estudioso, inteligente, sempre o primeiro a entrar  

na escola, sempre o último a levantar-se quando as aulas terminavam‖. (Ibidem, p. 112) 
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A estreita relação do que Collodi apresenta na sua narrativa com o momento 

histórico que a escola italiana vivia é comprovada nas escolhas dos livros didáticos que os 

colegas de Pinocchio usam na briga com o boneco a fim de atingi-lo: 

―Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo, 

pensarono bene di metter mano ai proiettili; e sciolti i fagotti de‘ loro libri di scuola, 

cominciarono a scagliare contro di lui i Sillabari, le Grammatiche, i Giannettini, i 

Minuzzoli, i Racconti del Thouar, il Pulcino della Baccini e altri libri scolastici 

(...)
74

‖. (COLLODI, 2010, p. 185) 

Tempesti (2010, p. 185) identifica o catálogo da editora de Felice Paggi na grande 

maioria dos livros citados. Esse catálogo possuía uma primeira seção intitulada ―Sillabari‖ e 

uma segunda, ―Grammatiche‖. Os citados Giannettino e o Minuzzolo eram as principais obras 

da produção escolar de Collodi. Já os Racconti, de Pietro Thouar, é um título sintético da 

presença de sete livros no catálogo Paggi, reconhecimento de um autor que representa ―a 

tradição da pedagogia toscana do século XIX‖75. O Pulcino, de Ida Baccini, é a referência do 

verdadeiro título Memorie di un pulcino, também uma ampla presença no catálogo Paggi e 

importante por ―apresentar uma visão mais realística e menos patriótica da publicação toscana 

daqueles anos‖76 (TEMPESTI, 2010, p. 185). 

No final da história, mesmo quando Pinocchio coloca-se no bom caminho, decide, 

por ele mesmo, alfabetizar-se, estudar seriamente, sem recorrer a professores, nem a escola, 

ou seja, nega o sistema imposto até então: 

―Nelle veglie poi della sera, si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel 

vicino paese per pochi centesimi un grosso libro, al quale mancavano il frontespizio 

e l‘indice, e con quello faceva la sua lettura. Quanto allo scrivere, si serviva di un 

fuscello temperato a uso penna; e non avendo né calamajo né inchiostro, lo intingeva 

in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliege‖
77

. (COLLODI, 2010, p. 276) 

Com efeito, podemos refletir que as ambientações que Collodi apresenta: a oficina do 

Maestro Ciliegia, a casa de Geppetto, o campo, a cidade, a prisão e a escola representam 

relevantes características históricas e sociais. Esses espaços não servem somente como 

elementos narrativos, mas chamam a atenção para questões que fogem da linha infantil, a fim 

                                                                 
74

 ―Então os garotos, irritados por não poderem enfrentar Pinóquio corpo a corpo, acharam melhor recorrer aos 

projéteis, e soltando as pilhas dos seus livros começaram a atirar em cima dele as Cartilhas, as Gramáticas, os 

Giannettini, os Minuzzoli, os Contos de Thouar, o Pulcino da Baccini e outros livros didáticos‖. (Ibidem, p. 117) 
75

 ―la tradizione primottocentesca della pedagogia toscana‖  
76

 ―avere una visione più realistica e meno patriottica dell‘editoria toscana di quegl‘anni‖  
77

 ―À noite ficava acordado até tarde exercitando-se na leitura e na escrita. Havia comprado na aldeia vizinha, 

por poucos centavos, um livro grosso ao qual faltavam a página de rosto e o índice, e com ele fazia suas leituras. 

Quanto a escrever, usava um graveto apontado que nem uma pena e, não tendo nem tinteiro nem tinta, 

mergulhava-o numa garrafinha cheia de caldo de amoras ou de cerejas‖. (COLLODI, 2014, p. 186) 
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de fazer uma denúncia social, e chega até o leitor como um importante registro histórico. De 

fato, a importância de contar histórias vai muito além da recreação, por meio delas, podemos 

enriquecer as experiências infantis, desenvolver diversas formas de linguagem, ampliar o 

vocabulário, proporcionar a viver o imaginário, mas, também, pode ser uma importante 

ferramenta para a crítica social. 

―A literatura infantil também é um caminho para crítica social velada e para dar voz 

às minorias oprimidas, pois o alvo de maior observação por parte dos repressores é a 

literatura adulta. Esse fato faz com que, ao lado de uma literatura infantil 

massificada comece a surgir uma outra, mais crítica, demonstrando as diferenças 

presentes na sociedade. Há uma restauração dos contos de fadas tradicionais, que 

passam a ser usados como metáfora da vida social, política e econômica. Nas 

aventuras de Pinóquio podemos observar momentos em que a pobreza, a 

desigualdade e o autoritarismo são os pontos principais, críticas da época que 

persistem até hoje.‖ (MARQUES, 2007, p. 91) 

A ambientação, portanto, manifesta-se como um claro retrato de uma crítica social, 

identificada em um determinado momento histórico, ampliando, assim, a importante função 

de construção da narrativa: 

―Collodi não pertence à linhagem dos grandes flagelados da moral pública como 

Carducci, por isso a sua pessoal desilusão com a Itália articula-se, sem puxar 

inventivas, sobre a traição do ideal. O uso da anticatástase tem esse significado: 

critica uma realidade injusta, identificando o seu caráter deficitário e depois 

imaginando uma solução fictícia que é expressa na sua incoerência flagrante‖
78

. 

(RIGHI, 2011, p. 08). 

O espaço social representa, por conseguinte, um relevante registro do que Collodi 

presenciou, o que evidencia um forte elemento de distinção das demais narrativas infantis. 

Esse registro amplia a sua voz narrativa, fala também aos adultos e traz um forte elemento de 

significação para os italianos que reconhecem e descobrem muito de si mesmos ao ler as 

diversas aventuras do peralta Pinocchio. Ao fazer a leitura da obra, o leitor italiano vai 

criando elementos de significação ao ser apresentado a esses espaços sociais, especialmente se 

se debruça em edições comentadas, pois os relatos reais da Itália pós-unificada trazidos à 

narrativa collodiana geram uma particular identificação que dificilmente será interpretada por 

leitores de nacionalidades diversas. Esse seria o primeiro elemento de significação do 

realismo da obra literária, passemos à forma como o elemento feminino é retratado. 

 

                                                                 
78

 ―Collodi non appartiene alla stirpe dei grandi fustigatori della morale pubblica come Carducci, perciò la sua 

personale disillusione rispetto  ll‘Italia si articola senza invettive tirate sul tradimento dell‘ideale. L‘uso 

dell‘anitcatastasi ha proprio questa valenza: critica una  realtà ingiusta individuando il suo carattere deficitario e 

poi immaginando una soluzione fittizia che si mostra nella propria palese inconsistenza‖.  
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2.3.2. A figura feminina 

 

Iniciado no final do século XIX e início do século XX, o movimento feminista trouxe 

importantes conquistas sociais, políticas e culturais, defendendo os direitos equânimes e uma 

vivência humana do empoderamento feminino e a libertação de padrões opressores 

patriarcais. A literatura usufruiu esse novo olhar dado ao feminino e começou a questionar a 

sua representatividade nas produções literárias femininas, assim como os personagens que as 

representaram, nos diversos momentos históricos e literários. Numa análise literária, o papel 

do personagem é fundamental para a compreensão do enredo (DIMAS, 1987, p. 5). Além 

disso, a forma como os personagens são retratados e apresentados podem nos revelar muito 

sobre o autor. Portanto, na pesquisa dos elementos realísticos em Pinocchio, analisaremos 

como a figura feminina foi inserida e retratada nessa obra, quais personagens seriam 

representativos desse gênero e qual o papel dado a esses personagens.  

Partimos da hipótese que Collodi dá uma ênfase fantástica em detrimento do real no 

que se refere à figura feminina, essa se restringe a um significado muito restrito à maternidade 

e às qualidades de bondade, benevolência, referências tão comuns nos contos infantis, muitas 

vezes tidos como contos de fada, caracterizados pela constante presença feminina 

representada pela fada, sempre pronta a ajudar e realizar os desejos mais impossíveis. 

Nessa perspectiva, seria importante fazer uma comparação com os personagens 

masculinos que Collodi apresenta, inicialmente num nível quantitativo de comparação, 

posteriormente, analisaremos as suas funções e significados. 

Toda a obra collodiana é constituída de relações, em sua maioria, masculinas, seja 

entre Pinocchio e os seres humanos que ele encontra, ou entre Pinocchio e os animais. Todas 

as relações giram em torno de Pinocchio, que é o protagonista, e os demais personagens estão 

dispostos a ajudar ou a atrapalhar o personagem central. Muitos desses personagens aparecem 

ocasionalmente, portanto, deter-nos-emos na análise dos personagens masculinos constantes 

nas aventuras de Pinocchio.   

Apresentaremos uma tabela baseada naquela utilizada por Defendi (2005, pp. 9-10), 

onde os personagens são agrupados em uma parte pelos gêneros aos quais pertencem 

(humanos, intermediários e animais) e na outra parte, pela função efetiva (positiva, negativa e 

neutra) na relação com Pinocchio. Incluiremos, além dessas divisões, a apresentação da tabela 

referente aos personagens masculinos, e posteriormente, a mesma divisão dos personagens 
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femininos. Dessa forma, ao invés de apresentarmos duas tabelas como a pesquisadora, 

apresentaremos quatro. 

PERSONAGENS MASCULINOS CONSTANTES 

 POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

HUMANOS Geppetto Lucignolo - 

    

INTERMEDIÁRIOS - - - 

    

ANIMAIS Grillo Gatto/Volpe - 

Tabela 1 – Personagens masculinos constantes em Le avventure di Pinocchio. 

Podemos perceber uma significativa representatividade dos personagens masculinos 

que aparecem constantemente na história, nos grupos que são fundamentais para o enredo, 

com exceção dos personagens com funções intermediárias e neutras. Afirmamos que são os 

grupos mais importantes no enredo porque eles serão representativos da luta de Pinocchio 

entre o que é bom (os ensinamentos de Geppetto, os conselhos do Grillo) e o que é mau (a 

influência de Lucignolo; os maus conselhos e a perseguição do Gatto e da Volpe), ou seja, no 

confronto entre o positivo e o negativo; além do relacionamento entre humanos e animais, 

fundamental na representação do elemento fantástico das histórias infantis. 

A figura parterna, sem dúvida, é o elemento norteador de toda a obra. A referência 

afetiva mais próxima de Pinocchio é a figura paterna de Geppetto, que além de lhe dar a vida, 

transformando-o em um boneco, zela pelo seu bem-estar, esquecendo-se dele mesmo para 

oferecer um mínimo de conforto a Pinocchio. Mesmo com as fugas de Pinocchio ou na 

separação forçada, ou seja, em todos os momentos de grande angústia, por sofrer as 

intempéries das suas ações, Pinocchio traz consigo a figura do pai em suas lembranças. 

Geppetto é o elemento chave da narrativa, nele está presente o dom da criação, afinal 

é o humilde carpinteiro que constrói Pinocchio num sonho um pouco ambicioso:  

―– Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno: ma un burattino 

maraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Con questo 

burattino voglio girare il mondo, per buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di 

vino: che ve ne pare
79

?‖ (COLLODI, 2010, p. 25-26) 

                                                                 
79

 ―– Pensei em fabricar sozinho uma linda marionete de madeira. Mas uma marionete maravilhosa, que saiba 

dançar, esgrimir e dar saltos-mortais. Com essa marionete quero rodar o mundo, para conseguir um pedaço de 

pão e um copo de vinho. O que acha?‖ (COLLODI, 2014, p. 11). 
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Deve-se a Geppetto, também, o dom da transformação, já que o processo de 

transformação de Pinocchio de peralta a um bom menino acontece pelo zelo com o pai e a 

preocupação de agradá-lo: 

 – ―Bravo Pinocchio! In grazia del tuo buon cuore, io ti perdono tutte le monellerie 

che hai fatto fino a oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle 

loro miserie e nelle loro infermità, meritano sempre gran lode e grande affetto, anche 

se non possono esser citati come modelli d‘ubbidienza e di buona condotta. Metti 

giudizio per l‘avvenire, e sarai felice
80

‖. – (COLLODI, 2014, p. 279) 

São muitas as passagens que mostram a importância de Geppetto na vida de 

Pinocchio. Quando está para ser fritado pelo Mangiafuoco no Teatro dei Burattini, Pinocchio 

pensa: ―– Babbo mio salvatemi!‖81 (COLLODI, 2010, p. 70); quando se livra de Mangiafuoco 

e é abordado pelo Gatto e a Volpe é resoluto ao afirmar: ―– (...) voglio andarmene a casa, 

dove c‟è il mio babbo che m‟aspetta”82. (COLLODI, 2010, p. 82); ao ser enforcado pelo 

Gatto e a Volpe, a primeira lembrança que lhe vem à mente é a de Geppetto: ―– Oh babbo 

mio! Se tu fossi qui...‖ 83 (COLLODI, 2010, p. 105); quando se lança corajosamente ao mar 

para salvar o pai: ―– Voglio salvare il mio babbo!‖84 (COLLODI, 2010, p. 162); antes de 

salvar o cão que estava perseguindo- lhe, Alidoro, de morrer afogado, Pinocchio lembra dos 

bons conselhos do pai: ―Pinocchio esitò un poco; ma poi ricordandosi che il suo babbo gli 

aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando‖85 

(COLLODI, 2010, p. 193-194); a extrema emoção de Pinocchio ao reencontrar o pai dentro 

do Pesce-cane: ―– Oh! babbino mio! finalmente vi ho ritrovato! Ora poi non vi lascio più, mai 

più, mai più! ―86 (COLLODI, 2010, p. 257); por fim, o amor por Geppetto é tão grande, que 

ele pensa no bem do pai, em detrimento de si mesmo: ―– Hai ragione, Grillino! Scaccia 

anche me... tira anche a me un manico di martelo: ma abbi pietà del mio povero babbo...‖ 87 

(COLLODI, 2010, p. 272). 

                                                                 
80

 ―– Muito bem, Pinóquio! Graças ao seu bom coração, perdoo-lhe todas as travessuras que você aprontou até 

hoje. Os meninos que cuidam amorosamente dos pais nos  seus sofrimentos e nas suas enfermidades, merecem 

sempre muitos elogios e muito afeto, mesmo quando não podem ser citados como modelos de obediência e de 

bom comportamento. Crie juízo para o futuro e será feliz.‖ (Idem, p. 188-189). 
81

 ―– Meu pai, venha me salvar!‖ (Ibidem, p. 42). 
82

 ―– (...) quero ir para casa, onde meu pai está me esperando.‖ (Ibidem, p. 51). 
83

 ―– Oh, meu pai, se você estivesse aqui!...‖ (Ibidem, p. 63). 
84

 ―– Quero salvar meu pai!‖ (Ibidem, p. 100). 
85

 ―Pinóquio hesitou um pouco, mas depois, lembrando do que seu pai lhe havia dito tantas vezes que fazendo 

uma boa ação a gente só tem a ganhar, nadou (...).‖(Ibidem, p. 123). 
86

 ―– Oh, meu paizinho! Até que enfim o encontrei! Agora não vou deixá-lo nunca, nunca mais!‖ (Ibidem, p. 

174). 
87

 ―– Tem razão, Grilinho! Pode me enxotar... Pode me atirar um cabo de martelo, mas tenha pena do meu pobre 

pai...‖ (Ibidem, p. 183). 



58 

 

Esses são apenas alguns exemplos da referência que Geppetto torna-se para o seu 

filho Pinocchio, já que sempre leva os seus ensinamentos, e está sempre lembrando a imagem 

do bom carpinteiro. Eles passam do capítulo IX ao capítulo XXXV sem ter contato físico 

algum, a exceção foi o encontro dos dois, à distância, quando Geppetto estava no barco, em 

alto mar, à procura do filho. Mesmo nesse distanciamento físico, o pensamento de Pinocchio é 

todo do pai. Nesses capítulos de ausência física, o nome de Geppetto é citado 7 vezes (cap. 

IX, XII: duas vezes, XVIII, XXIII: três vezes), e a palavra babbo, referente também a 

Geppetto, 44 vezes. Geppetto pode ser considerado o elemento central na vida de Pinocchio. 

Outra importante referência masculina é a voz da própria consciência de Pinocchio, 

representada pelo Grillo-Parlante, já que o boneco é o único a vê-lo. Quando Geppetto é preso 

e Pinocchio encontra-se sozinho em casa, conhece o Grillo-parlante que surgirá nos 

momentos em que Pinocchio terá uma decisão a tomar, sempre a lhe aconselhar qual o melhor 

caminho a seguir, a dar lições de moral, a repreender as ações de Pinocchio. 

O maior perigo de todas as suas aventuras, Pinocchio viverá depois de conhecer o 

Gatto e a Volpe, essa última pertencente à classe de substantivos femininos, porém com 

características de uma espécie do gênero masculino, por isso encontra-se na tabela 1. 

Consideramos o Gatto e a Volpe as duas maiores referências masculinas negativas. Os 

grandes vilões da história vivem perambulando juntos a aplicar golpes e encontram em 

Pinocchio a vítima perfeita para se aproveitarem do seu dinheiro. A dupla é marcada pela 

ambição e fará qualquer coisa para conseguir as cinco moedas de ouro de Pinocchio, para 

tanto, ela não medirá esforços, e chega ao extremo de enforcar o pobre boneco.  

Tanto o Grillo, quanto o Gatto e a Volpe são animais utilizados por Collodi num 

mundo fantástico representativos de duas qualidades inerentes ao ser humano. A primeira é a 

consciência, uma qualidade da mente que nos faz discernir entre o bem e o mal, os caminhos a 

serem percorridos, ou seja, é uma qualidade positiva. A segunda é a ambição, um desejo que, 

se for desenfreado, pode acarretar muitos males. No caso de Pinocchio, a ambição desmedida 

somente por bens materiais não satisfaz, nem faz feliz, o que a torna uma qualidade negativa. 

O último personagem constante masculino é Lucignolo que, por sua vez, aparece na 

vida de Pinocchio quando eles estão prestes a conhecer o aparentemente maravilhoso mundo 

do Paese dei balocchi (País dos Brinquedos). Lucignolo, apesar de ansiar por uma vida cheia 

de prazeres e negar qualquer tipo de obrigação escolar, surge como um grande amigo que 

acredita saber a direção certa de como levar a vida e acaba influenciando Pinocchio a seguir o 

mesmo caminho. No final, descobrem que essa vida de prazeres e diversões é ilusória e, na 
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verdade, o objetivo do padrone, dono do Paese dei balocchi, é transformar os meninos em 

burros, fato que não é revertido por Lucignolo que morre como um burro, ironicamente, por 

tanto trabalhar.  

De modo geral, percebe-se que esses cinco personagens constantes masculinos 

tiveram um espaço privilegiado na narrativa, eles exercem um significativo papel na história, 

e na trajetória de Pinocchio: o da paternidade (Geppetto), o da consciência (Grillo), o do 

perigo, (Gatto/Volpe) e o da má amizade (Lucignolo). Passemos à análise dos personagens 

ocasionais masculinos, inicialmente, vislumbrando a tabela a seguir. 

PERSONAGENS MASCULINOS OCASIONAIS 

 POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

HUMANOS Maestro Ciliegia Carabiniere Carabinieri 

 Mangiafoco Vecchietto 2 Direttore 

 Contadino Rigattiere Compratore 

 Vecchietto 1 Compagni  

 Giangio Eugenio   

  Giandarmi  

  Omino  

  Padrone  

    

INTERMEDIÁRIOS Can-barbone Medoro Pescatore Verde Arlecchino 

   Pulcinella 

   Marionette 

    

ANIMAIS Merlo Giudice Scimmione Dottori 

 Falco Can Mastini vestiti 
da Gendarmi 

 

 Barboncino Serpente  

 Conigli Pesce-Cane  

 Picchi Pulcini  

 Pappagallo   

 Piccione   

 Granchio   

 Alidoro   

 Asino-Parlante   

 Marmotta   

 Pesci   

 Tonno   

 Delfino   

 Colombo   

Tabela 2 – Personagens masculinos ocasionais em Le avventure di Pinocchio.  

Muitos desses personagens ocasionais são importantíssimos para a história e 

representam tanto o fantástico quanto o real.  
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A narrativa inicia com a apresentação do carpinteiro Maestro Ciliegia que descobre a 

lenha falante e decide livrar-se dela, vai ―presentear‖ o colega de profissão, Geppeto 

(capítulos I e II). Ciliegia é importantíssimo na história, ele aparece somente no início, mas é 

o primeiro a identificar a inquietante presença de Pinocchio ainda lenha, não somente, ele 

carrega aspectos culturais relevantes na sua rápida aparição. 

No trecho: ―(...) il quale aveva nome mastr‟Antonio se non che tutti lo chiamavano 

maestro Ciliegia (...)‖88. (COLLODI, 2010, p.19-20), destacamos dois termos interessantes. O 

primeiro, o título maestro (mestre) que, na época, era designado somente aos mais velhos 

(TEMPESTI, 2010, p. 20) e o segundo termo em destaque, Ciliegia (Cereja), destaca o uso de 

apelidos, gênero presente na mais vasta cultura falada, que graças a registros como o dessa 

narrativa, podemos tomar conhecimento. Tempesti, nos comentários da obra Pinocchio, 

explica que o apelido é a identificação da personalidade, das suas tendências e preferências; é 

um resumo da sua história, daquilo que se sabe e se diz sobre a pessoa. 

Ainda no início da obra, Mestre Cereja, executando o seu ofício habitual, pega um 

pedaço de madeira e, ao ameaçar dar a primeira martelada, escuta uma vozinha fina que parte 

da madeira, mas ao constatar não haver ninguém no estabelecimento nem nas proximidades 

de sua casa, chega a seguinte conclusão: ―– Ho capito; – disse allora ridendo e grattandosi la 

parrucca – si vede che quella vocina me la sono figurata io.‖89 (COLLODI, 2010, p. 21) 

A peruca já foi um acessório sinônimo de elegância e prestígio. Tempesti revela que 

Collodi era um homem calvo, porém vivia a sua calvície com certo sofrimento. Fato é que, 

naquela época (1880) a peruca representa não somente um símbolo pessoal, mas também de 

mentalidade, de costume. O seu uso é marcadamente reflexo do século anterior à obra, reis 

como Luís XIII e Luís XIV da França eram adeptos do acessório. Com a Revolução Francesa, 

ocorrida em 1789, o uso das perucas entra em declínio. ―Fato é que as tradições inventadas, na 

era em que sucederam às revoluções Francesa e Industrial, preencheram uma lacuna 

permanente na vida pública dos cidadãos.‖ (HOBSBAWN, 1984, p. 11).  

Outro elemento cultural aparece quando Mestre Cereja começa a se perguntar se o 

pedaço de madeira é capaz de ter aprendido a chorar e a se lamentar como uma criança. E 

                                                                 
88

 ―(...) que tinha o nome de mestre Antônio, mas que todos chamavam de mestre Cereja (...)‖.  

(Ibidem, p.7) 
89

 ―– Entendi – disse então rindo e coçando a peruca. – Vai ver que aquela vozinha fui eu mesmo que inventei.‖ 

(Ibidem, p. 8). 
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constata que a madeira serve para ferver uma panela de feijão: ―c‟è da far bollire una pentola 

di fagioli‖90 (COLLODI, 2010, p. 22). 

Particularmente, o feijão, citado na obra, era um alimento fundamental na mesa do 

povo florentino. Vale ressaltar que Florença era a cidade natal de Collodi, por isso a 

referência a uma realidade bastante conhecida do autor. De fato, o feijão fazia parte da cultura 

alimentar toscana como um alimento de uso comum e também desejado por toda península 

italiana. A dura realidade econômica da Itália pós-unificada estará presente em outro 

momento da narrativa collodiana, quando o feijão aparecerá pintado na parede da casa de 

Geppetto, simbologia de um alimento desejado, mas de escasso consumo.  

O mesmo acontece com o marionetista Mangiafoco. Aparece com características 

diversas, inicialmente, como um firme e impiedoso dono do teatro dei burattini. No primeiro 

contato com Pinocchio, decidi usá-lo na lenha para o seu churrasco, mas depois de ouvir a 

triste história de Geppetto, apieda-se da família e presenteia-o com cinco moedas de ouro. 

Mangiafoco é representativo do poder, mas de um poder que se solidariza com os mais 

necessitados. A sua importância também se revela no fio condutor da narrativa, ao conceder 

as moedas de ouro a Pinocchio, ele também colocará o boneco em grandes riscos. 

O camponês (contadino) também se comportará de duas formas com Pinocchio. No 

primeiro contato com o boneco, toma-o como ladrão de suas uvas e faz dele o cão de guarda 

do seu galinheiro, trata-o friamente, deixa Pinocchio dormindo no frio e com fome, não confia 

nele e está disposto a defender os seus bens de todas as formas: ―A quell‟abbaiata, il 

contadino saltò il letto, e preso il fucile e affacciatosi alla finestra, domandò: – Che c‟è di 

nuovo?‖91 (COLLODI, 2010, p. 151). Somente depois que Pinocchio ajuda-o a encontrar o 

ladrão das galinhas, o camponês retira a coleira de Pinocchio e lhe restitui a liberdade. Esse 

camponês representa a realidade agrícola, ainda bastante comum na Itália pós-unificada, 

composta por homens sem possibilidade de estudos, que viviam para zelar e fazer prosperar 

os seus produtos, e para tanto, valia tudo, era comum principalmente o uso da violência e das 

armas. 

Outro representante dessa realidade será o agricultor Giangio. Através da 

oportunidade de trabalho oferecida a Pinocchio, a sua presença será fundamental na 

transformação do boneco. Ele dará a Pinocchio a oportunidade de viver do fruto do seu 

                                                                 
90

 ―(...) dá para ferver uma panela de feijão‖ (Ibidem, 2014, p. 8). 
91

 ―Ouvindo os latidos, o camponês saltou da cama, agarrou o fuzil e chegando à janela perguntou: – O que é que 

há de novo?‖ (Ibidem, 2014, p. 93). 
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próprio trabalho e ainda ajudar o pobre Geppetto que se encontra enfermo em casa: ―– 

Dunque, tirami su cento secchie d‟acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte.‖92 

(COLLODI, 2010, p. 274).  

Vimos que o trabalho infantil era muito comum nas famílias italianas, já que era uma 

importante contribuição na renda familiar. Por conta disso, as famílias resistiam a colocar os 

filhos na escola, mesmo sendo uma lei que punia os pais que não a cumprissem, pois a 

necessidade mais urgente naquele momento era a alimentação. Tanto que Pinocchio será 

compensado com um copo de leite ao final do seu trabalho, e não com dinheiro. A sua 

preocupação é alimentar Geppetto. Pinocchio buscava instruir-se sem frequentar a escola, na 

madrugada estudava por conta própria, com o livro que havia comprado: ―Nelle veglie poi 

della sera, si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi 

centesimi un grosso libro (...)‖93. (COLLODI, 2010, p. 276). Pinocchio representa a 

resistência em respeitar a lei Coppino, muito criticada por Collodi, pois para o autor, o mais 

importante seria sanar as dificuldades econômicas das famílias e somente depois investir na 

educação das crianças. Nem mesmo uma infraestrutura decente era oferecida para receber as 

crianças na escola. 

Com efeito, podemos observar que a obra collodiana apresenta uma extensa gama de 

personagens masculinos que aparecem, ocasionalmente, na narrativa, mas com não menos 

importância, dando, assim, um significativo prestígio a esse gênero. Vejamos a 

correspondência com os personagens femininos. 

PERSONAGENS FEMININOS CONSTANTES 

 POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

HUMANOS - - - 

    

INTERMEDIÁRIOS Fata - - 

    

ANIMAIS Lumaca  - 

Tabela 3 – Personagens femininos constantes em Le avventure di Pinocchio. 

Poucas são as presenças femininas que aparecem de forma constante, na narrativa, 

especialmente se comparadas às masculinas. De fato, a Fata usufrui de um maior destaque 

feminino na história, por esse motivo, a personagem pode até ser confrontada com Geppetto 

em importância e é o que analisaremos a posteriori. 
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 ―– Então, você puxa cem baldes d‘água para cima, e eu lhe dou em pagamento um copo de leite.‖ (Ibidem, p. 

185) 
93

 ―À noite ficava acordado até tarde exercitando-se na leitura e na escrita. Havia comprado na aldeia vizinha, 

por poucos centavos, um livro grosso (...)‖. (Ibidem, p. 186) 
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A presença de uma personagem feminina aparece somente no décimo quinto capítulo 

da obra, na centésima página. Inicialmente, a Fata se incorpora no corpo da Bambina, uma 

criança que é bela, que está morta, que fala e que tem os cabelos azuis. Não se deve 

negligenciar que mesmo no único elemento feminino de maior relevância da obra, Collodi 

insira um traço que, ainda hoje, traz uma referência masculina, a cor azul: 

―As vivências interacionais da masculinidade não se restringem apenas aos ritos de 

instituição. No Ocidente, estão presentes durante todo o processo de socialização, 

que começa na infância e mesmo antes, já na gestação, quando da aquisição dos 

bebês, que são diferenciados com base na cor dos objetos (normalmente, o azul 

associado à masculinidade e o rosa, à feminilidade) (...)‖. (OLIVEIRA, 2004, p. 

258) 

Colaboram com este pensamento Abramowicz; Silvério (2005, p. 14) ao afirmarem: 

―(...) A divisão dos gêneros por cores, por exemplo, tem uma história, portanto pode 

mudar ou ser revista. Cor-de-rosa já foi uma cor masculina até que a ascensão do 

Império britânico tornasse o azul dos uniformes da Marinha a cor que adotamos até 

hoje como símbolo da masculinidade‖.  

Não estamos querendo reafirmar o estereótipo dos gêneros, mas apenas refletir as 

diversas possibilidades simbólicas que a narrativa collodiana nos traz. Tais significados nos 

levam a diversas interpretações, como compreender que a cor azul pode fazer uma possível 

referência à hegemonia masculina na obra, mesmo presente como característica de uma 

personagem feminina. 

Na história, o tardio surgimento da Fata se dá no capítulo XV, no qual nos 

deparamos com o enforcamento de Pinocchio. De fato, ela aparece para justificar o 

renascimento do boneco. Inicialmente, a Fata apresenta-se como a Bambina dai capelli 

turchini (Menina dos cabelos azuis), a quem Pinocchio recorre quando está fugindo dos 

assassinos. No primeiro momento, a Fata nega ajuda ao boneco; somente no capítulo XVI, 

aparece para salvá-lo da morte e se apresentar como Fata.  

A partir da retomada da história, quando ainda era publicado em folhetim, Collodi 

escuta o pedido do público que não aceita o enforcamento do boneco, então retoma a história 

dando um enfoque maior à personagem da Fata que ganhará uma posição de destaque na 

narrativa. A partir daí, Collodi insere um maior número de ensinamentos pedagógicos e 

moralísticos consoantes ao apelo comum dado às narrativas infantis (TEMPESTI, 2010, p. 

111).  
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A presença da Fata também surge devido a esse apelo, afinal, os contos de fadas já 

eram tradicionais na época de Pinocchio, essa presença feminina, portanto, fazia parte de um 

contexto educacional e disciplinador. Os contos de fadas, como gênero literário, indicam, 

portanto, ―o advento de uma forma literária que se apropria de elementos populares para 

apresentar valores e comportamentos das classes aristocrática e burguesa‖ (CANTON, 1994, 

p.30).  

Originalmente, os contos de fadas não visavam às crianças, nem tampouco 

objetivavam transmitir ensinamentos morais. Essa concepção muda a partir de Perrault, e se 

consolida com os contos dos irmãos Grimm, portanto, é evidente que Collodi, como tradutor 

do escritor francês, tenha sofrido essa influência e trazido esse elemento fantástico para a sua 

obra (BERTACCHINI, 1993, p. 185).  

A Fata apropria-se de características tais como: a beleza, a ausência de erotismo, a 

maternidade e denominada fada madrinha, pois algumas vezes substitui o papel da mãe. É o 

que acontece em Pinocchio, a Fata aparece como elemento simbólico da maternidade, mas 

principalmente, utiliza o seu traço maternal para mostrar ao boneco o melhor caminho a 

seguir, ou seja, ela aparece para ressaltar a importância da educação disciplinadora tão 

divulgada no período de pós-unificação italiana. 

Somente a partir do capítulo XVI, a presença feminina torna-se mais constante, 

representada pela relação que se estabelecerá entre Pinocchio e a bella Bambina dai capelli 

turchini. Uma relação que se manifesta, inicialmente, fraternal: ―– Ti voglio bene anch‟io – 

rispose la Fata – e se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona 

sorellina...‖94 (COLLODI, 2010, p.123); ―Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo 

e la sua sorellina dai capelli turchini‖95 (COLLODI, 2010, p.138)  e somente a partir do 

capítulo XXV a relação fraterna passa a ser materna, com a então presença da Fata Turchina: 

―– Ti ricordi, eh? Mi lasciasti bambina, e ora mi ritrovi donna; tanto donna, che potrei quasi 

farti da mamma. – E io l‟ho caro dimolto, perché così, invece di sorellina, vi chiamerò la mia 

mamma.‖96 (COLLODI, 2010, p. 173-174). 

                                                                 
94

 ―– Eu também gosto de você – respondeu a Fada –, e se você quiser ficar comigo, será meu irmãozinho, e eu a 

sua boa irmãzinha...‖ (Ibidem, p. 74). 
95

 ―Atormentado pelo desejo de rever seu pai e a sua irmãzinha dos cabelos azuis.‖ (Ibidem, p. 84) 
96

 ―– Está lembrado? Você me deixou menina e agora me reencontra mulher, tão mulher, que eu poderia ser sua 

mãe. – Gostei muito, porque assim, em vez de irmã, vou chamá-la mãe.‖ (Ibidem, p. 107) 
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A aparente relação materna começa a se estabelecer: ―– Dimmi, mammina: dunque 

non è vero che tu sia morta?‖97 (COLLODI, 2010, p. 175); ―– (...) Io sarò la tua mamma...‖98 

(COLLODI, 2010, p. 175); ―– E la mia mamma?  – Le mamme non sanno mai nulla – 

risposero quei malanni.‖ 99(COLLODI, 2010, p. 180); ―– O mamma mia, aiutatemi... perché 

muoio!... –‖ 100(COLLODI, 2010, p. 187); ―– (...) Con che coraggio potrò presentarmi alla 

mia buona mamma? (...) e la mia mamma me l‟aveva ripetuto: – Guardati dai cattivi 

compagni!‖101 (COLLODI, 2010, p. 188)  

Essa aparente relação é justificada em alguns momentos que se seguem a partir do 

capítulo XXVII, pois o próprio narrador e também Pinocchio se referem à fada ora como 

Fata, ora como mamma: (COLLODI, 2010, p. 190); ―Senza aggiungere altre parole, il 

burattino salutò la sua buona Fata (...)‖102 (COLLODI, 2010, p. 211). ―(....) Oh! Se avessi 

avuto un zinzino di cuore, non avrei mai abbandonata quella buona Fata (...)‖103 (COLLODI, 

2010, p. 230), além de deixar subentendida uma maternidade aparente: ―(...) che era per lui 

una specie di mamma‖104 (COLLODI, 2010, p. 211); ―(...) che mi voleva bene come una 

mamma e che aveva fatto tanto per me!‖105 (COLLODI, 2010, p. 230), o que não acontece 

com Geppetto que é sempre babbo/babbino do começo ao fim. 

O único animal feminino presente na narrativa collodiana é a lumaca, também um 

gênero feminino em português: lesma; ou masculino, como o utilizado por Colasanti em sua 

tradução: caracol. Ela é outra representante do elemento fantástico, pois é um animal falante. 

Esse animal é caracterizado pela sua lentidão, e nessa lentidão, se dá o caráter humorístico da 

lesma: 

―– Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo. 

– Ragazzo mio, io sono una lumaca, e le lumache non hanno mai fretta. – 

Intanto passò un‘ora, ne passarono due, e la porta non si apriva: per cui Pinocchio, 

che tremava dal freddo, dalla paura e dall‘acqua che aveva addosso, si fece cuore e 

bussò una seconda volta, e bussò più forte. 

A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita 

lumaca. 

– Lumachina bella – gridò Pinocchio dalla strada – sono due ore che aspetto! E due 

ore, a questa serataccia, diventano più lunghe di due anni. Spicciatevi, per carità. 
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 ―– Me diga, mãezinha, então não é verdade que a senhora morreu?‖ (Ibidem, p. 109) 
98

 ―– (...) Eu serei a sua mãe...‖ (Ibidem, p. 109) 
99

 ―– E a minha mãe?  – As mães nunca sabem nada – responderam aqueles moleques. (Ibidem, p. 113) 
100

 ―– Minha mãe! Me ajudem... que estou morrendo!...‖ (Ibidem, p. 119) 
101

 ―– (...) Com que cara vou me apresentar à minha mãe tão boazinha? (...) E a minha mãe tinha me repetido: 

―Cuidado com os maus companheiros!‖ (Ibidem, p. 119) 
102

 ―Sem mais palavras, a marionete despediu-se da boa Fada (...)‖(Ibidem, p. 136) 
103

 ―(...) Ah! Se eu não fosse tão desalmado não teria abandonado nunca aquela boa Fada (...)‖ (Ibidem, p. 151)  
104

 ―(...) que era para ele uma espécie de mãe (...)‖(Ibidem, p. 136) 
105

 ―(...) que gostava de mim como uma mãe e que tinha feito tanto por mim!... (...)(Ibidem, p. 151) 
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– Ragazzo mio, – gli rispose dalla finestra quella bestiòla tutta pace e tutta flemma – 

ragazzo mio, io sono una lumaca, e le lumache non hanno ma i fretta.‖ 
106

(COLLODI, 2010, p. 205) 

As duas personagens constantes presentes na obra são representativas do mundo 

fantástico, utilizadas pelo autor para efeito simbólico. De um lado, a Fata como símbolo da 

maternidade, bondade e proteção. Do outro, a lumaca, como ajudante da Fata possui a missão 

de executar as tarefas em benefício de Pinocchio. Um menor número de representatividade 

feminina também se dá nas personagens ocasionais. 

PERSONAGENS FEMININOS OCASIONAIS 

 POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

HUMANOS - - - 

    

INTERMEDIÁRIOS - - La signora Rosaura 

    

ANIMAIS Lucciola Faine - 

Tabela 4 – Personagens femininos ocasionais em Le avventure di Pinocchio. 

Nas peraltices não se vê a presença de garotas, elas não estão correndo na rua, junto 

com os outros meninos, elas não estão presentes nas brigas que aconteciam antes da entrada 

da escola. 

―Sobre a raridade das meninas nos escritos collodianos para a juventude, em outra 

ocasião, já tínhamos visto que em todo o Giannettino, e em todo o Minuzzolo, não se 

encontra uma; nenhum daqueles meninos tem uma irmã, nenhum conhece uma 

menina vizinha de casa. E sobre a não presença das meninas nesses escritos, Collodi 

não se importa, ao passo que precisa refletir sobre a situação educacional daqueles 

anos, confusa, mas clara em um ponto: no nenhum lugar previsto para as meninas 

naquele contexto.
107

‖. (TEMPESTI, 2010, p. 100) 

Outra ausência da figura feminina verifica-se no capítulo XXXI, dentro do carro que 

levaria as crianças para o Paese dei balocchi: 

―Difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni, 

ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, 

stavano pigiati, non potevano quasi respirare: ma nessuno diceva ohi! nessuno si 
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 – Depressa, pelo amor de Deus, porque eu estou morrendo de frio. – Meu menino, eu sou um caracol, e os 

caracóis nunca têm pressa. Passou uma hora, passaram duas, e a porta não se abria. Pinóquio, que tremia de frio, 

de medo e de tanta água que o ensopava, tomou coragem e bateu uma segunda vez, agora mais forte. Com a 

segunda batida, abriu-se uma janela do andar de baixo e apareceu o mesmo Caracol. – Caracol querido – gritou 

Pinóquio da rua –, estou esperando há duas horas! E duas horas, numa noite horrível como esta, demoram mais 

que dois anos. Depressa, por favor. – Meu menino – respondeu-lhe da janela o bichinho, tranquilo e fleumático –

, meu menino, eu sou um Caracol, e os caracóis nunca têm pressa. (COLLODI, 2014, p. 132-134). 
107

 Sulla rarità delle bambine negli scritti collodiani per la gioventù in altra occasione abbiamo già visto che in 

tutto Giannettino, e in tutto Minuzzolo , non se ne incontra una; nessuno di quei ragazzi ha una sorella, nessuno 

conosce una bambina vicina di casa. E per la non presenza delle bambine in questi scritti il Collodi c‘entra poco, 

mentre bisogna riflettere alla situazione scolastica di quegl‘anni, confusa ma chiara in un punto, nel nessun luogo 

previsto per le bambine in quel contesto. 
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lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese, 

dove non c‘erano né libri, né scuola, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati, 

che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, né la sete, né il sonno‖
108

. 

(COLLODI, 2010, p. 218)  

Uma rara participação das meninas ocorre por ocasião do espetáculo do circo que 

terá Pinocchio transformado em burro como a sua principal atração: ―Le gradinate del Circo 

formicolavano di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età, che avevano la febbre 

addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio.‖109 (COLLODI, 2010, 

p. 239). Raridade percebida por Tempesti: 

―Neste fervilhamento, além de crianças e jovens ―de todas as idades‖, tinha, até 

mesmo, meninas na multidão, que aqui passam quase despercebidas, apesar da sua 

extraordinária raridade nos escritos collodianos dedicados, come diz uma placa, à 

―educação popular‖. Raridade, como já advertimos, que não deve ser atribuída 

somente aos ―caprichos‖ do autor, mas também à situação  educacional da época, 

que, para se ter uma ideia, oferecia um programa (educacional) para os meninos, 

mas não promovia nenhum para as meninas.‖
110

 (TEMPESTI, 2010, p. 239) 

A máxima excludente da figura feminina nas obras collodianas Giannettino e 

Minuzzolo, não se repete em Pinocchio. Entretanto, é notória a exclusão da figura feminina, 

de forma realística, na obra collodiana. Enquanto a referência masculina se dá nos elementos 

fantásticos, e nos diversos elementos reais, representados por carpinteiros, trabalhadores 

rurais, policiais, vendedores, juízes; a referência feminina restringe-se ao elemento fantástico, 

até porque, naquela época a mulher não exercia o papel social que desempenha nos dias de 

hoje. Nesse período, ela basicamente vivia para ser esposa, mãe e cuidar dos afazeres 

domésticos, aspecto sem um interessante aparente para ser retratado em uma obra de literatura 

infantil, especialmente se lembrarmos da importância que Collodi dá aos fatos históricos do 

seu tempo. 

Na época da escrita de Pinocchio, as sufragistas já estavam movimentando-se para 

adquirirem o direito ao voto, guiadas pela nova organização social que incluía uma 

diversidade de grupos que lutavam por seus direitos. Eram esses: a classe trabalhadora 

                                                                 
108

 ―De fato, a carroça já estava cheia de garotos entre os oito e os doze anos, amontoados uns por cima dos 

outros como sardinhas em lata. Iam incômodos, iam apertados, quase não conseguiam respirar, mas ninguém 

dizia um ai!, ninguém se queixava. O consolo de saber que dali a algumas horas chegariam a um país onde não 

havia nem livros, nem escolas, nem professores os punha tão contentes e resignados que não percebiam nem o 

desconforto, nem o cansaço, nem a fome, nem a sede, nem o sono‖. (COLLODI, 2014, p. 143). 
109

 ―As arquibancadas do Circo fervilhavam de meninos, de meninas e de jovens de todas as idades, excitados e 

ansiosos para ver dançar o famoso burrinho Pinóquio‖. (IDEM, p. 160)  
110

 ―In questo formicolio, oltre a bambini e a ragazzi ―di tutte le età‖, ci sono, a far massa, anche bambine, che 

qui passano quasi inosservate malgrado la loro straordinaria rarità negli scritti collodiani dedicati, come dice una 

lapide, alla ―popolare istruzione‖. Rarità, come già abbiamo avvertito non tanto da imputare a ―stranezze‖ 

dell‘autore, quanto alla situazione scolastica dell‘epoca, che se aveva un‘idea, un programma (scolastico) per i 

ragazzi, non ne aveva alcuno per le bambine.‖ 
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industrial, ou o proletariado, os sindicatos, as organizações políticas, constituídas por partidos 

socialistas, pelos partidos dos trabalhadores e pelas sufragistas (WALLERSTEIN, 2005, p. 

53-57), mesmo tendo divisão de classes nessas lutas: 

―As mulheres de classe média, nas organizações sufragistas, frequentemente 

argumentavam que eram mais educadas que os homens da classe trabalhadora, e 

que, de acordo com a lógica liberal, deveria ser outorgado primeiro a elas os direitos 

de plena cidadania, o que, historicamente, não foi o que aconteceu na maioria dos 

países. Os direitos legais para herdar, administrar o dinheiro, assinar contratos e, em 

geral, atuar como indivíduos independentes aos olhos da lei, eram, geralmente, 

muito mais importantes para as famílias que dispunham de propriedades. E as 

campanhas das mulheres contra os problemas sociais (alcoolismo, abuso contra as 

mulheres e as crianças) e para o controle dos seus próprios corpos era, com 

frequência, direcionada de forma mais imediata contra os homens da classe 

trabalhadora do que contra os homens da classe média.‖
111

  (WALLERSTEIN, 
2005, p. 57) 

Essa específica luta social não sensibilizou Collodi, nem mesmo quando a luta ainda 

despontava. Na colaboração para diversos jornais, Collodi deixa claro o seu posicionamento 

contrário ao feminismo e ao comunismo. Collodi era o promotor da democracia política, mas 

não da democracia social, revelando um lado antifeminista: 

―A caricatura, como se sabe, deve enfatizar certas características em detrimento de 

outras. (...) Que Collodi não gostasse das  sufragistas nem dos comunistas é um fato. 

Mas denunciar, hoje, os divertidos resultados como provas contra a ‗incontrolável 

vilania no que diz respeito aos conteúdos e aos direcionamentos‘ parece francamente 

impróprio. (...) O sabor da dissidência antisocialista, anticomunista, é combinada 

com a veia crítica antifeminista inspirando o artigo Le socialiste e le comuniste (―Il 

lampione‖, n. 165, 29 maggio 1849), tendencioso e crítico.‖
112

 (BERTACCHINI, 

1993, p. 31,33). 

Evidentemente, o aspecto empoderado da mulher não haveria espaço na narrativa de 

Collodi, por isso, talvez, tenha restringido o elemento feminino à Fata/Bambina dai cappelli 

turchini, ou seja, ao apelo comercial da narrativa. O feminino foi representado por uma 

personagem de contos que desempenha a função de ser a portadora da moral e da realização 

dos sonhos impossíveis, já os personagens masculinos foram relevantes na representação do 
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 ―Las mujeres de clase media en las organizaciones sufragistas con frecuencia argumentaban que eran más 

educadas que los hombres de clase trabajadora, y que de acuerdo con la lógica liberal, se seguía que se les debía 

otorgar primero a ellas los derechos de ciudadanas plenas, lo que históricamente no fue el caso en la mayoría de 

los países. Los derechos legales para heredar, manejar dinero, firmar contratos y en general actuar como 

individuos independientes a los ojos de la ley eran, en general, de mucha más importancia para las familias que 

contaban con propiedades. Y las campañas de las mujeres contra los problemas sociales (alcoholismo, maltrato 

de mujeres y niños) y por el control de sus propios cuerpos era con frecuencia dirigida de manera más inmediata 

contra los hombres de clase trabajadora que contra los hombres de clase media.‖  
112

 ―La caricatura, si sa, deve sottolineare alcuni tratti a detrimento di altri. (...) Che suffragette e comunisti non 

piacessero al Collodi è un fatto. Ma denunciarne, oggi, g li esilaranti risultati come prove a sua carico di 

‗irrefrenabile cialtroneria sotto il riguardo dei contenuti e degli orientamenti‘ ci sembra francamente improprio. 

(...) Il gusto del dissenso anti-socialista, anti-comunista, si combina con la vena protes taria antifemminista 

ispirando l‘articolo Le socialiste e le comuniste (―Il lampione‖, n. 165, 29 maggio 1849), tendenzioso e critico.‖ 
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retrato social da época. Tais fatores retratam uma resistência em retratar a mulher de forma 

mais participativa na sociedade, ainda fortemente patriarcal, o que iria enaltecer mais ainda 

uma obra tão fortemente caracterizada pela denúncia social e pela apresentação do retrato 

político e histórico da sua época. 

 

2.3.3. O elemento fuga 

A fuga é um elemento intrínseco da narrativa, afinal, está ligada a todas as aventuras 

vividas pelo boneco. A primeira fuga se dá no início da história, já no capítulo III, quando as 

suas pernas são finalizadas, Pinocchio pega, prontamente, o rumo da estrada: ―Quando le 

gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la 

stanza; finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dètte a scappare‖. (COLLODI, 

2010, p. 32). A fuga da casa paterna é o primeiro ato de liberdade de Pinocchio, 

desencadeando uma série de desobediências que o acompanham (PONTI, 2014, p. 157): 

―E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel 

birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre, e battendo i suoi piedi di legno 

sul lastrico della strada, faceva un fracasso, come venti paia di zoccoli da contadini. 

— Piglialo! piglialo! — urlava Geppetto; ma la gente che era per la via, vedendo 

questo burattino di legno, che correva come un barbero, si fermava incantata a 

guardarlo (...)‖
113

. (COLLODI, 2010, p. 32-33) 

No capítulo IV, justifica ao Grillo que pretende fugir para evitar o trabalho e o 

estudo: ― – Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace: ma io so che domani, all‟alba, 

voglio andarmene di qui‖114 (COLLODI, 2010, p. 38-39). Em seguida, no capítulo V, 

surpreendido pela fome, se arrepende: ― – Il Grillo-parlante aveva ragione. Ho fatto male a 

rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa...‖115 (COLLODI, 2010, p. 42).  

Do início ao fim da narrativa, Pinocchio ―corre, salta, segue a correr, lança-se, escala, 

sobe, corre novamente‖, ora para fugir da escola, ora para escapar dos seus perseguidores, ora 

para se divertir. Essas fugas variam entre instintivas, seduzidas e racionalizadas. 

                                                                 
113

 ―E lá se foi o pobre Gepeto correndo atrás dele sem conseguir alcançá-lo, porque aquele levado do Pinóquio 

andava aos saltos como uma lebre, e batendo os pés de madeira na pavimentação da rua fazia uma barulheira 

tremenda, que nem vinte pares de tamancos de camponês.  

– Pega! Pega! – gritava Gepeto. Mas as pessoas que estavam na rua, vendo aquela marionete de madeira que 

corria que nem um cavalo, paravam encantadas para olhar (...)‖  (COLLODI, 2014, p. 17) 
114

 “– Pode ir cantando o que bem entender, meu querido Grilo. O que eu sei é que amanhã ao nascer do sol 

quero ir-me embora daqui (...)‖. (Idem, p. 21) 
115

 ―– O Grilo-Falante tinha razão. Fiz mal em me revoltar contra o meu pai e fugir de casa...‖. (Ibidem, p. 24) 
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Dentre todas, escolhemos para analisar o que denominamos a grande fuga que se 

delonga do capítulo XII ao capítulo XV, quando os assassinos perseguem Pinocchio com a 

intenção de roubar-lhe as suas moedas. Toda essa parte da narrativa se constitui de elementos 

realísticos que tratam de elementos bastante fortes para uma narrativa infantil: violência, 

busca pelo dinheiro, assassinato, enforcamento, morte. 

A conclusão dessa fuga fazia parte da primeira versão breve do romance La storia di 

un burattino, publicado no Giornale per i bambini, encerrado em 1881. Um final que mudaria 

pelas cartas recebidas dos leitores que exigiam outro destino ao boneco, ―ou muito 

provavelmente, vencido pela insistência de Biagi e Martini‖ (BONANNI, 2012, p. 234), o que 

o impeliu a continuar a história, modificando-a para uma conclusão menos dramática. 

A grande fuga, iniciada na metade do capítulo XII, é motivada pelo dinheiro (cinco 

moedas de ouro) que Pinocchio recebe do Mangiafoco, sensibilizado pela miserável situação 

econômica do boneco e do seu pai, Geppetto: ―– Povero diavolo! Mi fa quasi compassione. 

Ecco qui cinque monete d‟oro. Va‟ subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia‖.116 

(COLLODI, 2010, p. 78). Quando Pinocchio decide voltar para casa, mudar a sua vida e a de 

Geppetto, é abordado pelo Gatto e a Volpe e, ingenuamente, conta os seus planos aos dois 

comparsas que o influenciam a duplicar as moedas para tornar-se mais rico ainda. 

As moedas escolhidas na obra nos remetem à época do grão-ducado da Toscana, 

Estado independente que existiu de 1569 a 1859, sob a dinastia dos Médicis e depois dos 

Asburgo-Lorena, que era um dos estados mais prósperos e modernos da Europa. 

Provavelmente, Collodi tenha homenageado um tempo de desenvolvimento da sua estimada 

Toscana, frente às frustrações trazidas pela unificação. Essas moedas de ouro, ou gli zecchini 

d'oro, valiam, na época, o equivalente a vinte liras (TEMPESTI, 2010, p. 78) e são justamente 

essas moedas, cinco para ser mais exata, que o colocarão em perigo. 

O único elemento fantástico que observaremos até o primeiro final da grande fuga é 

a escolha que Collodi faz ao apresentar os antagonistas em forma de animais, o Gatto e a 

Volpe, possivelmente, para aliviar, pelo menos no imaginário infantil, a dura perseguição 

sofrida por Pinocchio; e a presença de Merlo bianco que tenta abrir os olhos de Pinocchio 

                                                                 
116

 ―– Pobre coitado! Me dá quase pena. Tome aqui cinco moedas de ouro. E vá logo entregar a ele e 

cumprimentá-lo efusivamente da minha parte.‖ (Ibidem, p. 47)  
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quanto à trama dos comparsas: ― – Pinocchio, non dar retta ai consigli dei cattivi compagni: 

se no, te ne pentirai!‖117 (COLLODI, 2010, p. 81). 

O Gatto e a Volpe convencem Pinocchio da possibilidade de multiplicar as moedas, 

tornando-o, dessa forma, muito rico: 

―– Te lo spiego subito – disse la Volpe. – Bisogna sapere che nel paese dei 

Barbagianni c‘è un campo benedetto, chiamato da tutti il Campo dei miracoli. Tu fai 

in questo campo una piccola buca e ci metti dentro, per esempio, uno zecchino 

d‘oro. Poi ricopri la buca con un po‘ di terra: l‘annaffi con due secchie d‘acqua di 

fontana, ci getti sopra una presa di sale, e la sera te ne vai tranquillamente a letto. 

Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo, di 

levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell‘albero carico di tanti 

zecchini d‘oro quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di 

giugno‖.
118

 (COLLODI, 2010, p. 83) 

Pinocchio que ainda mantem a ingenuidade de uma criança, acredita na história 

criada pela Volpe e decide não voltar para casa, mas acompanhar os dois espertalhões, essa 

seria uma fuga seduzida. No capítulo XIII, eles chegam à taberna „Gambero Rosso‟, onde 

jantam e combinam de descansar até meia noite. Porém, com a cumplicidade do taberneiro, o 

Gatto e a Volpe decidem sair antes do horário combinado para pegar Pinocchio em alguma 

emboscada. 

Vale ressaltar a escolha pelo horário do desenrolar das próximas cenas, meia noite, 

um horário impróprio porque comporta a ideia do perigo e, consequentemente, do medo. 

Nesse horário, as crianças são proibidas de sair de casa: ―Ma si può dire che partisse a 

tastoni, perché fuori dell‟osteria c‟era un buio così buio che non ci si vedeva da qui a lì‖119. 

(COLLODI, 2010, p. 90). Mesmo assim, Pinocchio acorda, recebe o recado dos ―amigos‖ que 

o esperam no Campo dei Miracoli em duas horas e segue o seu caminho. 

Enquanto caminha, vai percebendo todo o pavor que a noite traz, o silêncio, os 

rumores dos animais, a insegurança da vulnerabilidade. 

―Nella campagna all‘intorno non si sentiva alitare una foglia. Solamente, di tanto in 

tanto, alcuni uccellacci notturni, traversando la strada da una siepe all‘altra, 

                                                                 
117

 ―(...) ‗Pinóquio, não dê ouvidos aos conselhos dos maus companheiros. Senão vai se arrepender!‘‖ (Ibidem, p. 

50) 
118

 ―– Já lhe explico – disse a Raposa. – Fique você sabendo que na Terra dos Patos há um campo abençoado, 

chamado por todos Campo dos Milagres. Nesse campo, você abre uma cova pequena e bota dentro, por exemplo, 

uma moeda de ouro. Depois tapa a cova com um pouco de terra, rega com dois baldes de água de fonte, joga em 

cima uma pitada de sal, e no fim do dia vai tranquilamente para a cama. Enquanto isso, durante a noite a moeda 

brota e floresce, e na manhã seguinte, quando você acorda e volta ao campo, o que é que encontra? Encontra 

uma linda árvore carregada de tantas moedas de ouro quantos são os grãos de trigo de uma bela espiga madura.‖  

(Ibidem, p. 51, 52) 
119

 ―Mas pode-se dizer que partiu tateando, porque fora da taverna a escuridão era tão escura que não se 

enxergava daqui ali.‖ (Ibidem, p. 55) 
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venivano a sbattere le ali sul naso di Pinocchio, il quale facendo un salto indietro per 

la paura, gridava: – Chi va là? – e l‘eco delle colline circostanti ripeteva in 

lontananza: – Chi va là? chi va là? chi va là?‖
120

 (COLLODI, 2010, p. 90) 

É ali que encontra o Grillo-Parlante que tenta convencê-lo dos perigos que o 

esperam, mas é um esforço em vão, pois Pinocchio simplesmente não lhe dá ouvidos. Antes 

de partir, o Grillo introduzirá o grande perigo que espera por Pinocchio: ―– Buona notte, 

Pinocchio, e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini.‖121 (COLLODI, 2010, p. 91). 

O perigo que rodeia Pinocchio não é somente uma violência decorrida de um assalto, mas a 

própria morte. 

E será exatamente esse o termo usado por Pinocchio nos próximos capítulos ao se 

referir à Volpe e ao Gatto, assassinos. Não ladrões, bandidos, ou similar, mas assassinos, 

reforçando o destino de Pinocchio. Até mesmo o boneco quando fala com eles, trata-os por 

―Signori assassini‖. 

No capítulo XIV, inicia a perseguição a Pinocchio e tudo é tenebroso: o bosque 

escuro, o horário da meia noite, os assassinos vestidos com sacos de carvão (COLLODI, 

2010, p. 93), as vozes horríveis e cavernosas dos assassinos (COLLODI, 2010, p. 94). Ao 

pensar que esses seriam, originalmente, os últimos capítulos da obra, percebemos certa 

crueldade na direção da sua conclusão, que vai perdendo o seu caráter fantástico e adquire um 

tom pesadamente realístico. 

Pinocchio esconde as moedas embaixo da língua e tenta escapar dos assassinos, mas 

é alcançado por eles. O de estatura mais baixa, o Gatto, faz de tudo para que ele cuspa as 

moedas: 

―Allora l‘assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a 

conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra: ma Pinocchio, lesto come 

un lampo, gli azzannò la mano coi denti, e dopo avergliela con un morso staccata di 

netto, la sputò; e figuratevi la sua meraviglia quando, invece di una mano, si accòrse 

di avere sputato in terra uno zampetto di gatto‖
122

. (COLLODI, 2010, p. 96) 

                                                                 
120

 ―Nos campos ao redor não se ouvia estremecer uma folha. Somente algumas sinistras aves noturnas, 

atravessando a estrada de uma sebe a outra, vinham bater as asas no nariz de Pinóquio, que, dando um salto para 

trás de medo, gritava: ‗Quem está aí?‘, e o eco dos morros ao redor repetia na distância: ‗Quem está aí? Quem 

está aí? Quem está aí?‘.‖ (Ibidem, p. 55) 
121

 ―– Boa noite, Pinóquio, e que o céu o proteja do sereno e dos assassinos‖.  (Ibidem, p. 56) 
122

 ―Então o assassino mais baixinho, sacando um facão, tentou metê-lo entre os lábios dele como uma alavanca 

ou um cinzel. Mas Pinóquio, rápido como um relâmpago, abocanhou-lhe a mão e, depois de arrancá-la com uma 

dentada, cuspiu-a. Imaginem a surpresa dele quando percebeu que, em vez de cuspir a mão, havia cus pido no 

chão uma patinha de gato‖. (Ibidem, p. 59) 
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Percebe-se que o meio utilizado pelo Gatto é bastante violento. O animal usa uma 

faca para que Pinocchio abra a boca e libere as moedas; seguido de uma defesa ainda mais 

cruel da parte de Pinocchio que morde a pata do Gatto, arrancando-a fora ao cuspir.  

Nova fuga, novo alcance. Dessa vez, Pinocchio sobe em uma alta árvore e os 

assassinos colocam fogo na tentativa de fazê-lo descer. Pinocchio quase alcançado pelas 

chamas, foge novamente pelo campo: ―Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più 

e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all‟albero, e via a 

correre daccapo attraverso ai campi e ai vigneti‖123. (COLLODI, 2010, p. 97). 

Quando estava sem forças para continuar a fuga, já no capítulo XV, Pinocchio 

vislumbra uma casinha branca como a neve, em meio à escuridão. Depois de uma corrida de 

duas horas, consegue chegar lá e pedir socorro, mas quem responde é uma menina morta, una 

bella bambina dai capelli turchini (uma bonita menina dos cabelos azuis), que, porém, não 

existe, por isso não pode ajudá-lo. Seria essa já a aproximação de Pinocchio com o seu 

destino, a morte: ―– O bella Bambina dai capelli turchini, – gridava Pinocchio – aprimi per 

carità. Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass... – Ma non poté finir la 

parola, perché sentì afferrarsi per il collo.‖124 (COLLODI, 2010, p. 101-102). 

A partir daí, começa o ritual da morte de Pinocchio apresentada de forma bastante 

macabra. Inicialmente, desferiram dois golpes com duas facas compridas e afiadas nos seus 

rins, mas como era feito de lenho, a tentativa foi em vão (COLLODI, 2010, p. 103). A nova 

ideia foi de enforcá-lo: ―Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle, e, passatogli un 

nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta 

la Quercia grande.‖125 (p. 103). Pinocchio ficou sofrendo por horas, preso ao Carvalho, numa 

noite escura e com um vento fortíssimo que o fazia girar de um lado ao outro (COLLODI, 

2010, p. 105).  

Ao perceber que ninguém aparecia para ajudá-lo, já que na sua primeira tentativa 

Collodi não dá a oportunidade fantástica da salvação da Fata, Pinocchio não resiste, recorda o 

pai nos últimos instantes da vida, clara alusão às últimas palavras de Jesus crucificado e diz: 

                                                                 
123

 ―Pinóquio, vendo que as chamas subiam cada vez mais e não querendo acabar como um pombo assado, deu 

um lindo salto do alto da árvore, e lá se foi correndo outra vez através dos campos e dos vinhedos.‖ (Ibidem, p. 

60) 
124

 ―– Oh! Linda menina dos cabelos azuis – gritava Pinóquio –, abra a porta, por caridade. Tenha pena de um 

pobre menino perseguido pelos assassinos.  

Mas não conseguiu acabar de falar, porque sentiu que o agarravam pelo pescoço (...)‖(Ibidem,  p. 62) 
125

 ―Dito e feito, amarraram as mãos de Pinóquio atrás das costas e, passando-lhe o nó corrediço ao redor do 

pescoço, o penduraram no galho de uma árvore enorme chamada grande Carvalho.‖ (Ibidem, p. 63) 
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―– Oh babbo mio! se tu fossi qui!...‖126 (COLLODI, 2010, p. 105). Depois fecha os olhos, 

abre a boca, estira as pernas e permanece ali como que congelado (COLLODI, 2010, p. 105). 

Nesse breve conto, que só depois Collodi transformaria em romance,  Collodi não 

queria propor aos jovens leitores um modelo a ser imitado, mas um antimodelo, um exemplo 

a não ser seguido. Bonanni (2012, p. 234) define o primeiro final como ―sadismo 

pedagógico‖, influenciado pelas duras versões dos contos infantis que Collodi havia 

traduzido, que não davam possibilidades de salvação, contrariamente ao que se apresentará 

com os irmãos Grimm e as versões dos contos infantis contemporâneos: 

―No primeiro esboço, a morte é, então, a consequência inevitável, senão a correta 

punição, do comportamento irresponsável e desobediente do boneco. Tanto é que o 

sadismo pedagógico do final, no manuscrito de Collodi, foi marcado por uma moral 

conclusiva, seguindo o modelo das fábulas e dos contos franceses, suprimida na 

revista pela vontade de Biagi e Martini: ‗Meus amigos: vocês entenderam? Fiquem 

longe das más companhias, e dos  livros ruins: porque, na idade de vocês, um mau 

colega ou um livro ruim, muitas vezes, podem ser a razão da sua queda.‖
127

 

(BONANNI, 2012, p. 234) 

Evidentemente, toda essa carga realística apresentada na grande fuga não será 

apresentada de forma dura e seca. Collodi, por vezes, usará o cômico (as fugas sempre trazem 

infelicidades para os assassinos e acentua as peraltices de Pinocchio) e a repetição (o Gatto 

sempre repete o final das frases da Volpe, mostrando o seu caráter bufo). Ele tenta misturar o 

drama à comédia, na trágica sina que destina a Pinocchio por conta da sua desobediência.  

A tonalidade do discurso moralista e fantástico muda totalmente na continuação da 

obra. Collodi inserirá a presença constante da Fata e sua presença moralizante e materna, 

incluirá bastantes referências religiosas e escreverá um final que agradará a todos os leitores: 

o bondoso boneco de madeira, através do seu trabalho e zelo pelo pai, consegue tornar-se um 

menino de verdade, através dos poderes mágicos da Fata. 

 

 

 

                                                                 
126

 ―– Oh, meu pai, se você estivesse aqui!...‖ (Ibidem, p. 63)  
127

 ―In quella prima stesura, la morte è quindi la conseguenza inevitabile, se non la giusta punizione, 

dell‘atteggiamento irresponsabile e disobbediente del burattino. Tanto più che il sadismo pedagogico del finale, 

nel manoscritto di Collodi, era sottolineato da una moralité conclusiva, sul modello delle favole e dei conteurs 

francesi, soppressa nella rivista per volontà di Biagi e Martini: «Amici miei: avete dunque capito? Tenetevi 

lontani i cattivi compagni, e i libri cattivi: perché alla vostra età, un compagno cattivo o un libro cattivo possono 

esser molte volte cagione della vostra rovina.‖  
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3. ADAPTAÇÃO FÍLMICA 

3.1. Pinocchio na tela: entre literatura e cinema 

Le avventure di Pinocchio é o tipo de obra que se intitula universal pela sua difusão 

nas mais diversas culturas. Detentora de uma forte narrativa que apresenta um personagem 

que parece ter vida própria ao livro, cada vez mais Pinocchio impulsiona pesquisas, traduções 

e adaptações que parecem não se esgotar. Percebemos nas adaptações que espaçam entre 

literatura, cinema, televisão, teatro, ilustrações e, até música, que Pinocchio atrai a 

curiosidade e o interesse de um público cada vez mais vasto, afinal, há mais de um século, 

teatro, cinema e televisão sentem-se atraídos pelo esperto personagem. 

No que diz respeito às adaptações fílmicas, a primeira versão cinematográfica de 

Pinocchio remonta a 1911, em Torino, três anos antes do surgimento de Hollywood, quando o 

diretor artístico, assim se chamava o diretor, Giulio Cesare Antamoro dá início ao sucesso de 

Pinocchio nas telas do cinema. A literatura popular ganha espaço nas telas do cinema: 

―Mas Pinocchio, a partir da perspectiva dos produtores, não deve ser 
somente comicidade e ―literatura infantil‖, mas, também, romance de 
aventura. A história de Collodi, seguida fielmente, até certo ponto, é, 
portanto, distorcida segundo o que lhe agrada. Pinocchio termina entre os 
índios americanos e vem, em seguida, enviado para casa em uma bala de 
canhão, na forma do Barão de Münchausen, para depois se deparar com 
Capitão Fracassa. A relação com a fonte literária resulta aqui (...) através da 
mediação entre outras fontes paraliterárias, ou seja, todas aquelas aventuras 
ilustradas e apócrifas de Pinocchio, que constituem um dos pontos fortes da 
edição destinada a crianças, já a partir dos últimos anos do século XIX e que 
os especialistas chamam ‗Pinocchiate‘‖128

. (Manzoli, 2014, p.15)  

Observa-se que, na primeira adaptação fílmica, temos a presença da liberdade 

narrativa da adaptação fílmica que usa o texto fonte como ponto de referência para o 

desenvolvimento de uma narrativa própria. O interesse pela obra collodiana é comprovado nas 

diversas adaptações fílmicas que se seguem da obra literária. Em 1932, no Japão, Noburo 

Ofuji produz um filme que apresenta Pinocchio com bonecos animados (JOLKESKY, 2006, 

                                                                 
128

 ―Ma il Pinocchio, nell‘ottica dei produttori, non deve solo essere comicità e ―letteratura per l‘infanzia‖, bensì 

anche romanzo d‘avventura. La storia di Collodi, seguita fedelmente fino a un certo punto, viene perciò stravolta 

di piacimento. Pinocchio finisce fra i pellerossa americani e vieni poi rispedito a casa su una palla di cannone, 

alla maniera del Barone di Münchausen, per poi imbattersi in  Capitan Fracassa. Il rapporto con la fonte letteraria 

risulta qui (...) dalla mediazione di altre fonti paraletterarie, vale a dire tutte quelle avventure illustrate e apocrife 

di Pinocchio che costituiscono uno dei punti di forza dell‘editoria per ragazzi già a partire degli ultimi anni 

dell‖Ottocento e che gli esperti definiscono ‗Pinocchiate‘‖. 
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p. 21). Na Itália, nos anos 30, são produzidos vários desenhos animados sob a forma de longa-

metragem baseados na história do boneco. A versão da Disney, lançada em 1940, permanece 

famosa até os dias de hoje, inclusive, é considerada como texto de partida para muitos 

leitores. Na URSS, Aleksej N. Tolstoj apresenta versões de Pinocchio em desenhos animados 

e com bonecos.  

Entre as adaptações italianas importantes de Pinocchio temos Le avventure di 

Pinocchio (1936), de Umberto Spano e Raul Verdini; a versão de mesmo título de Giannetto 

Guardone (1947); a produção de 1954, de Attilio Giovannini. Nos anos 70, a versão televisiva 

de Luigi Comencini ganhou destaque entre as adaptações italianas e foi lançada a adaptação 

de Francesco Nuti, em 1994. Segundo Bettella (2004, p. 9), dados mostram que a história do 

boneco gerou, cerca de vinte adaptações fílmicas, acrescentando a coprodução europeia 

dirigida por Steve Barron (1996), além da versão de Benigni, lançada em outubro de 2002. 

Vale incluir, nessa lista, o filme Hinokio (2005), de Takahiko Akiyama. 

Quando se faz menção ao personagem collodiano, as versões cinematográficas mais 

relevantes são: a animação da Disney, de 1940; a produção de Luigi Comencini, de 1972; e a 

mais recente produção italiana dirigida por Roberto Benigni, de 2002. 

O Pinocchio de Walt Disney, dirigido por Hamilton Luske e Ben Sharpsteen, foi 

lançado em fevereiro de 1940. Devido a grande popularidade do livro de Collodi nos Estados 

Unidos na década de 30, Walt Disney interessou-se por fazer a versão cinematográfica. 

Segundo Bettella (2004, p. 12), muitos supõem que a transformação e a banalização de 

Pinocchio nos EUA deram-se graças a Disney, resultado de uma concepção simplificada da 

infância nos EUA, ou seja, ―a Disney efetua a americanização de Pinocchio através de 

técnicas que são utilizadas em todas as adaptações dos contos de fadas clássicos129‖. Na Itália, 

o filme não foi recebido de forma positiva, quando lançado em 1947, e a principal crítica foi o 

distanciamento do texto de Collodi. Contudo, é inegável a qualidade técnica da adaptação, sua 

criatividade, espontaneidade, além de uma memorável trilha sonora, vencedora do Oscar, 

sendo considerada uma das obras primas da Walt Disney Records. 

Já a adaptação de Luigi Comencini parece ter a intenção de apresentar o Pinocchio 

oposto daquele doce e submisso apresentado pela Disney. Comencini, que começa a fazer seu 

filme na Itália do pós 1968130, cria um Pinocchio rebelde, um menino insolente, que apenas, 
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 ―Disney effects the Americanization of Pinocchio through the techniques which are used in all of Disney's 

adaptations of classical fairy-tales‖. (ZIPES, 1996, p. 16) 
130

 Os movimentos políticos do final dos anos 1960 e início de 1970, na Itália, que culminaram, em 1968, com a 

revolta estudantil, marcou um período de intensa agitação social, rejeição de qualquer tipo de autoridade, e 

crítica à sociedade burguesa. Na atmosfera politicamente carregada do início de 1970, Comencini sublinhou a 
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ocasionalmente, aparece como um boneco. A adaptação de Comencini foi ao ar pela primeira 

vez na rede televisiva italiana Rai, em 08 de abril de 1972, o filme conta com mais de cinco 

horas de duração. Na época em que o filme foi ao ar, a Rai era ainda a detentora de um 

monopólio na radiodifusão italiana e investiu um alto orçamento para a produção. Bettella 

(2004, p. 16) afirma que, por esse motivo, este filme é destinado a permanecer único na 

história das adaptações de Pinocchio, sendo considerada a melhor versão cinematográfica da 

obra prima de Collodi. A novidade da adaptação está no protagonista, um garoto de nove 

anos, Andrea Balestri, um ator não profissional, que interpreta um Pinocchio bastante rebelde, 

visto que o objetivo de Comencini era apresentar uma criança que, a fim de prosseguir 

qualquer possível aventura, está pronta para rejeitar qualquer regra e desobedecer aos adultos, 

ou seja, a denúncia social era uma grande preocupação do diretor. 

O Pinocchio de Benigni, por sua vez, se distanciará dos dois filmes considerados 

referências: o mítico Pinocchio da Walt Disney, e o Le avventure di Pinocchio de Comencini. 

O produtor da Miramax, Harvey Weinstein considera o filme de Benigni ―o verdadeiro 

Pinocchio de Collodi, sem comparação com o Pinocchio Disney131‖, diferentemente desse 

último, que fala apenas às crianças, Benigni criará um personagem que provocará também os 

adultos. Todavia, o embate com o Pinocchio de Comencini é mais duro, pois, como já 

mencionado, trata-se de um patrimônio do cinema italiano, o que, de fato, não desmerece a 

adaptação de Benigni, ao contrário, a sua versão conta com o apoio inicial de uma referência 

do cinema mundial, Federico Fellini; além de tantos recursos financeiros e tecnológicos que 

fazem com que Benigni apresente uma significativa versão italiana da obra prima de Collodi. 

Roberto Benigni dirige e interpreta Pinocchio, uma das últimas adaptações da famosa 

obra literária, lançado nas telas do cinema em 2002. Arrastado pelo anterior sucesso de 

Benigni, La vita è bella, Pinocchio despertou muitas críticas negativas. O filme não está livre 

de ideias interessantes, sobretudo se colocado em confronto com a versão de Collodi. 

Segundo Nicola Dusi,  

Uma transposição multiplica o sentido do texto de partida, já que opera em 
uma dimensão interpretativa meta-textual e cria novas possibilidades de 

                                                                                                                                                                                                           
mensagem antiautoritária da história e trouxe a rebelião do menino para o tema central do filme. (BETTELLA, 

2004, p. 16). 
131

 Entrevista concedida ao Jornal L‟Unità de 04 de março de 2002. 
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sentido, mantendo-se em muitos aspectos fiel às indicações dadas a nível 
temático e semi-narrativo do texto de partida132

. (Dusi, 2003, p.179) 

Por ser Pinocchio objeto de tanta releitura, tanto no cinema, quanto no teatro ou na 

literatura, muitas expectativas vão sendo geradas e a mudança do público que recebe essa 

releitura é também questionável, como o faz Natalia Aspesi (2002): ―É Pinocchio que não 

emociona mais os corações alheios da modernidade, é a modernidade que nos corrompeu 

totalmente, tirando de nós o prazer da inocência e da fábula? É o cinema que, depois de tantos 

Pinocchios, já está saciado?133
‖.  

Estamos falando de um clássico da literatura italiana, mais especificamente, da 

literatura infantil, que faz parte da leitura de base de qualquer leitor italiano, ou mesmo das 

contações de histórias feitas pelos pais às crianças. O interesse de Benigni pela obra 

collodiana é tardio, mas bastante antigo. Em entrevista concedida ao La Repubblica, Benigni 

afirma que o seu primeiro contato com a obra de Collodi remonta aos seus tardios 20 anos e, 

há também 20 anos, pensava na adaptação do livro de Collodi: 

“Queria fazê-lo há 20 anos, depois quando encontrei Nicoletta Braschi pensei que 

ficaríamos muito bem como Pinocchio e a Fata Turchina. É uma fábula de uma 

beleza tão particular, nada no mundo é mais belo do que Pinocchio, com todos os 

seus acontecimentos, mesmo com as suas partes melancólicas. Um personagem 

maravilhoso, simples e complexo. Mais do que escolhê-lo, foi Pinocchio que me 

escolheu
134

‖. (La Repubblica, 2002) 

Contudo, a verdadeira inspiração de Benigni concretiza-se com Federico Fellini, que 

havia discutido a produção de Pinocchio antes da sua morte (Bondanella, 2009, p.537). Na 

época das gravações do último filme de Fellini La voce della luna (1990), interpretado por 

Benigni, sob a direção do grande mestre, Fellini chegou a chamar Benigni de ―personagem 

collodiano‖135. Benigni conta alguns detalhes dessa estreita relação: 

“Queríamos fazê-lo juntos, fizemos alguns testes filmados. Ele me chamava 

Pinocchietto, me dizia ‗Robertinho, este ano com certeza devemos fazer Pinocchio‘. 
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  una trasposizione moltiplica il senso del testo di partenza, poiché opera in una dimensione interpretativa 

metatestuale (...), e crea nuove possibilità di senso, pur rimanendo in molti aspetti fedele alle indicazioni date a 

livello tematico e semionarrativo del testo di partenza .  
133

 ―“È Pinocchio che non emoziona più i cuori alieni della modernità, è la modernità che ci ha talmente 

corrotto da toglierci il piacere dell'innocenza e della favola? È il cinema che, dopo tanti Pinocchi, se ne è 

saziato (...) ‖.  
134

 ―Volevo farlo da vent‟anni, poi quando ho incontrato Nicoletta Braschi ho pensanto che saremmo stati 

benissimo come Pinocchio e la Fata turchina. È una fiaba di una bellezza tale, nulla al mondo è più bello di 

Pinocchio, con tutti i suoi avvenimenti, anche con le sue parti cupe. Un personaggio meraviglioso, semplice e 

complesso. Più che sceglierlo io, è Pinocchio che ha scelto me‖. Entrevista com Benigni concedida à Claudia 

Morgoglione do jornal La Repubblica do dia 04 de outubro de 2002.  
135

 Conferir entrevista no site: http://www.mollica.rai.it/celluloide/speciale_fellini/fellin i_benigni.htm# 
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A última vez que o vi estava doente, a última frase que me disse foi ‗faça você‘: uma 

benção
136

‖. (La Repubblica, 2002) 

Vincenzo Cerami,137 roteirista do filme, revela que, pouco antes de Fellini morrer, o 

projeto que eles tinham em mente, era o de um Pinocchio com características muito diversas 

do que foi produzido. Tal projeto não pode ser desenvolvido antes da sua morte, mas, decerto, 

Benigni traz muito de Fellini na produção do seu Pinocchio. No quarto capítulo, faremos uma 

apresentação mais detalhada da produção de Benigni. 

A intenção que ressalta das produções cinematográficas de Pinocchio é, além do 

interesse, encanto, prazer que a narrativa proporciona; a tentativa de reavivamento da obra 

literária. Essa atividade de transpor narrativas literárias para as telas é um interesse constante, 

por isso vem galgando relativa importância na academia, em especial, na área dos estudos de 

tradução. 

3.2. Adaptação fílmica, vertentes teóricas. 

A tradução da obra literária para filme é uma atividade bastante intensa, além do mais, 

com o acesso cada vez maior à sétima arte, tornou-se uma prática cada vez mais comum fazer 

essa ligação entre obra literária e texto fílmico através da tradução. Vale ressaltar que as 

pesquisas das adaptações fílmicas nos estudos em tradução vão intensificando-se à medida 

que a tradução vai se consolidando nas produções acadêmicas. 

Os termos utilizados para fazer menção à tradução de uma obra literária para um filme 

transitam entre adaptação e transposição, embora ainda haja a ideia de transformação 

arrastada pelo conceito de transmutação de Jakobson (1995, p. 62). Para Dusi (2003, p. 3), é 

importante diferenciar os dois primeiros termos. A adaptação traz a ideia de um processo 

tradutório orientado de forma unívoca, que considera rigidamente o texto de partida como 

fonte; por outro lado, a transposição comporta a ideia de ultrapassar, transgredir, ir além do 

texto de partida, atravessando-o, multiplicando as suas potencialidades semânticas. 

                                                                 
136

 ―Lo volevamo  fare insieme, abbiamo realizzato anche dei test filmati. Lui mi chiamava Pinocchietto, mi 

diceva ‗Robertino, quest‘anno dobbiamo proprio farlo Pinocchio‘. L‘ultima volta che l‘ho visto era malato, 

l‘ultima frase che mi ha detto è stata ‗fallo tu‘: una benedizione‖. op. cit. 
137

 Entrevista de Vincenzo Cerami concedida a Cristina Borsati para o site Tuttobenigni.it. Disponível em: 

http://www.tuttobenigni.it/film_dettaglio.asp?Titolo=Pinocchio acesso em 06.01.15. 
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Apesar de preferir o segundo termo, Dusi recorda que, na maior parte das teorias 

cinematográficas, o termo adaptação concentra as relações entre cinema e literatura. Será 

adotado na presente pesquisa, o termo adaptação, primeiro por ser o mais utilizado nas 

pesquisas acadêmicas, além de acreditarmos que a adaptação também pode funcionar como 

transposição, como afirma Bazin (1951, apud Bruno, 1977, p. 61) ―não pode haver adaptação 

sem transposição‖. Por essas razões, é importante investigar os estudos que permeiam a 

adaptação.  

A teoria sobre a adaptação cinematográfica era tema de discussão já com os 

formalistas russos nos anos 20, porém havia uma visão negativa da adaptação, pois a técnica 

era sempre vinculada ao conceito de fidelidade ao texto de partida, ou seja, era impossível que 

a adaptação fosse considerada uma ―tradução integral‖ (DUSI, 2003, p. 14). Um dos 

expoentes do formalismo russo, Victor Sklovskij considerava a tentativa de utilizar a literatura 

para fins cinematográficos ―um fiasco (...) uma série de reduções cênicas‖, uma verdadeira 

impossibilidade: 

“Se é impossível expressar um romance com palavras divers as daquelas com as 

quais foram escritas, se não é possível modificar os sons de uma poesia sem 

modificar a sua essência, ainda menos se pode substituir uma palavra com uma 

sombra acinzentada fulminante na tela 
138

‖. (SKLOVSKIJ, 1971, p. 116) 

Para o teórico, a impossibilidade de uma tradução surge a partir da diversidade do 

material das duas obras, provocando ―obstáculos quase intransponíveis‖ (SKLOVSKIJ, 1971, 

p. 116). Ele compreendia que, no romance, quase nada poderia ser transferido para as telas.  

Avançando para os anos sessenta, o teórico do cinema, Jean Mitry (1965), também 

considerava a impossibilidade da tradução da literatura para o cinema, opondo-se à ideia de 

uma tradução integral entre os dois textos, diferentes tanto no significante quanto no 

significado. Mitry acredita que tal aproximação é aceitável dentro de um mesmo sistema de 

signos, ―quando se passa de um sistema de signos a outro, os valores mudam‖ (MITRY, 1965, 

p. 347). Dessa forma, as significações derivam do sistema adotado e, portanto, num novo 

sistema, os mesmos elementos ―recebem um sentido totalmente diferente e as coisas 

significadas são totalmente de outra natureza‖ (MITRY, 1965, p. 347). 
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 ―Se è impossibile esprimere un romanzo con parole diverse da quelle con cui c‘è stato scritto, se non si 

possono modificare i suoni di una poesia senza modificarne l‘essenza, ancor meno si può sostituire una parola 

con un‘ombra grigionera balenante sullo schermo‖.  
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Contudo, na década anterior, um novo olhar surge para os estudos de adaptação, 

conduzido pelos teóricos da Nouvelle Vague139. Na base desse novo olhar, encontram-se as 

teorizações de André Bazin em torno da adaptação. Bazin (1951), influenciado pelos 

formalistas russos, trouxe um novo olhar aos estudos da adaptação ao aconselhar a pensá-la 

não como um filme comparável ao romance digno dele, mas considerá-la como um novo ser 

estético que é o romance multiplicado pelo cinema. (BAZIN, 1951, apud Bruno, 1977, p. 78). 

A partir desse conceito, dessa nova visão de Bazin, os teóricos da Nouvelle Vague 

tratam a adaptação como uma frutuosa multiplicação do sentido do texto de partida. Afasta-se 

a ideia da fidelidade como única avaliação da qualidade da tradução e abre-se, portanto, a 

possibilidade de ressignificação que a adaptação pode conferir ao texto de partida, ou, como 

afirma Dusi (2003, p. 17) uma mesma forma do conteúdo pode ser expressa sem problemas 

pelas mais diversas formas de expressão. 

Parte-se, então, para uma nova abordagem teórica conhecida como Descriptive 

Translation Studies — DTS (Estudos Descritivos da Tradução). Essa teoria não percebe um 

confronto entre texto de partida e texto de chegada, mas sim as possibilidades de diálogo que 

decorrem do fazer tradutório. Das teorias contemporâneas que estudam a adaptação fílmica e 

reconhecem-na como objeto de estudo e análise, destacaremos as principais ideias defendidas 

por Cattrysse. 

Cattrysse observa que muitas abordagens limitam a adaptação dos textos literários, 

levando a confundir tais textos adaptados a ―filmes literários‖. Tal limitação justifica a grande 

concentração que existe em relação ao texto fonte; o que ocasiona, de forma recorrente, que 

alguns fenômenos relevantes – como o contexto social, cultural e de recepção – sejam 

negligenciados em detrimento de análises estritamente normativas, que são também 

relevantes, mas é importante apresentar um novo olhar nos estudos intersemióticos, 

especialmente nos estudos sobre adaptação fílmica. Esse novo olhar deve considerar a 

adaptação fílmica como um novo texto que não pode ser somente analisado comparado a 

outro texto, um ao lado do outro, isolado dos seus respectivos contextos: 

―O olhar direcionado para o original explica, talvez, também o atomismo de muitos 

estudos, como no caso do estudo da cópia do texto primeiro (T1) e do texto seg undo 

(T2) isolados dos seus respectivos contextos. Concentrando-se no respeito ao 

original, os estudos ignoram, então, uma gama de outras normas, regras e modelos 
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 A nouvelle vague foi um movimento artístico do cinema francês que se insere no movimento contestatório 

próprio dos anos setenta. Uma jovem escalada vitoriosa ao poder, dentro da indústria cinematográfica francesa, 

uma mudança radical de ―um grupo que levantou a bandeira do entusiasmo, da sinceridade autobiográfica, do 

entrelaçamento estreito entre cinema e vida e da solidariedade‖. (GILODI, 2007, p. 7) 
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(como a função da adaptação cinematográfica no seu próprio contexto, por exemplo) 

que podem determinar o próprio processo da adaptação‖ (CATTRYSSE, 1992, p. 2-

3) 

 Ao considerar todos esses aspectos, Cattrysse trará uma nova definição para os 

estudos da adaptação, tendo como base os estudos polissistêmicos. A teoria dos polissistemas 

é uma importante abordagem desenvolvida por Itamar Even-Zohar (1975) que contribuiu e 

ainda contribui, apesar dos questionamentos levantados a respeito dela, a partir do 

desconstrucionismo e dos estudos pós-coloniais e de gênero, para o papel da tradução na 

tradição literária e cultural. A nossa opção pela teoria dos polissistemas baseia-se na extrema 

utilidade que tal abordagem teórica nos oferece. De fato, a teoria dos polissistemas nos 

permite uma análise voltada para a dimensão intersemiótica (literatura-cinema), assim como 

para a dimensão diacrônica da tradução intercultural (Itália da segunda metade do século 

XIX-pós-modernidade do novo milênio). 

A abordagem polissistêmica nasce no campo da tradução literária, contra o critério de 

avaliação da crítica literária que sempre colocava o texto fonte acima das suas traduções. O 

conceito apresentado por Even-Zohar consiste em considerar a literatura como um sistema 

complexo e dinâmico, orientado para a cultura de chegada. Nesse sistema, a produção e a 

recepção de uma tradução exercem um forte interesse na análise normativa. Tal teoria é mais 

vinculada à tradução literária, tem a sua premissa nas propostas dos formalistas russos e 

considera uma cultura como um conglomerado de sistemas diferenciado e dinâmico, 

caracterizado pelas oposições internas (DUSI, 2003. p. 25). 

Dessa forma, Cattrysse (2014, p. 235-252) propõe estudar a adaptação fílmica com um 

olhar polissistêmico, substituindo a normatividade das abordagens anteriores por um recorte 

mais funcional e descritivo. A definição dada pelo teórico não vincula a adaptação à 

fidelidade ao texto fonte, mas se apresenta numa posição pragmática, num recorte mais 

sociológico que semiótico, ao afirmar que a adaptação deve ser entendida como produto final 

de um processo, apresentada e percebida dentro de um contexto histórico específico, e muitas 

vezes, tem a sua posição inferiorizada dentro de um sistema que privilegia o texto canônico, 

ou seja, a obra literária. 

―Em outras palavras, a luta para obter ou manter uma posição central, canônica e 

dominante dentro de uma definição ou "sistema" aparece em todos os estratos, 

substratos e superstratos do polissistema cultural. Eu mencionei o jogo de poder 

acadêmico desempenhado pelos críticos do filme noir que preferiam tratar a maioria 

dos filmes noirs como filmes "originais", em vez de adaptações, com exceção 

daqueles poucos filmes que foram baseados em romances, esses apreciados por 

razões literárias. O mesmo estudo também mostrou que dentro do mundo da 
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literatura, ocorre uma luta semelhante em busca do prestígio
140

.‖ (CATTRYSSE, 

2014, p. 247). 

Se o polissistema ―literário‖ está sempre em correlação com outros sistemas culturais e 

participa das estruturas ideológicas e socioeconômicas de uma cultura, o mesmo processo se 

desenvolve no polissistema ―cinematográfico‖. O texto literário terá sempre uma posição 

canônica, ―dominante‖ (CATTRYSSE, 2014, p. 249) enquanto a adaptação fílmica possui 

uma posição periférica, sem o mesmo prestígio do texto literário, entretanto o diálogo entre os 

dois polissistemas é sempre possível. A adaptação fílmica pode assumir uma relevante 

posição, apresentar uma importante contribuição na cultura de chegada, além de ter a 

liberdade de apresentar um novo texto que dialogará ideologicamente, socialmente, 

culturalmente com a cultura de chegada. 

Enquanto as explicações teóricas para a adaptação fílmica vão além das ocorrências ou 

dos textos imediatos, e levam em consideração conjuntos mais vastos, para dar um campo de 

referência contextual aos fenômenos individuais, Cattrysse considera a adaptação um 

processo de transformação e de transposição de um ou mais elementos precedentes, e se 

houver algum fenômeno textual adaptado do texto escrito é natural, visto que a equivalência é 

já uma ideia pressuposta e alguns elementos adaptados podem seguir, sim, o percurso 

narrativo literário. 

Tal teoria nos será útil para percebermos que a adaptação fílmica não está relacionada 

somente ao texto narrativo, mas a outros aspectos que influenciam a compreensão do autor do 

texto fílmico, pois a sua narrativa preocupa-se também com outras questões que 

compreendem o processo de tradução e a divulgação do seu produto, da sua tradução. Por esse 

motivo, o diretor deve compreender o contexto histórico no qual está inserido, o público a 

quem destina a sua obra, e as relações mercadológicas para a sua produção e divulgação. Para 

Cattrysse (2014, p. 235), todas essas informações são relevantes para compreender a 

adaptação como um produto final no polissistema da cultura de chegada. 

Concentraremos nossa análise na ideia do diálogo realístico entre a adaptação fílmica e 

a obra literária, envolvendo as diversas questões polissistêmicas, e em como essa adaptação 

trouxe a ressignificação dos elementos que consideramos relevantes da obra literária: a 
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 In other words, the struggle to obtain or maintain a central, canonical and dominant position within a setting 

or 'system' appears at all strata, substrata and superstrata of the cultural polysystem. I mentioned the academic 

power game played by the film noir critics who preferred to treat most films noirs as 'original' movies rather than 

adaptations, with the exception of those few movies that were based on novels they appreciated for literary 

reasons. The same study also showed that within the world of pulp literature, a similar struggle for prestige was 

occurring. 
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ambientação, o feminino e o elemento fuga, levando em consideração as questões sociais, 

culturais e políticas nas quais ambas se encontram. Para entender esse processo de análise, 

vejamos como a questão da ressignificação pode contribuir para compreendermos que a 

adaptação fílmica é um trabalho de interpretação, com suas particularidades de um novo texto, 

contudo claramente inspirada na obra literária. 

3.3. A semiótica da ressignificação 

Refletiremos sobre o espaço que a ressignificação pode ocupar nas análises da 

adaptação fílmica, afinal, o filme surge como forma de enriquecimento da obra literária, pois 

tanto a retoma, valorizando-a, quanto a ela atribui nova significação.  

O conceito de ressignificação refere-se ao método utilizado em neurolinguística para 

fazer com que pessoas possam atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança 

de sua visão de mundo. O significado de todo acontecimento depende do filtro pelo qual o 

vemos. Quando mudamos o filtro, mudamos o significado do acontecimento, e a isso se 

chama ressignificar, ou seja, modificar o filtro pelo qual uma pessoa percebe os 

acontecimentos a fim de alterar o significado desse acontecimento. A ressignificação está 

presente em muitas fábulas – podemos citar, como exemplo, Pinocchio –, tornando-se, 

portanto, um elemento chave para o processo criativo. 

Aproximando tal conceito aos Estudos de Tradução, apoiar-nos-emos na hipótese de 

base da teoria da tradução de Lotman, para o qual uma das funções do texto artístico é a de 

produzir novos significados.  

Para Lotman (1982, p. 32), a arte é um gerador bem organizado de linguagens de um 

tipo particular. Dessa forma, as obras de arte, ou seja, as comunicações nessa linguagem 

podem ser consideradas um texto pelo autor e esse texto é, antes de tudo, um espaço 

semiótico, no qual as linguagens interagem e se organizam hierarquicamente, mas é, também, 

considerado, na sua potencialidade, um gerador de sentido, que tem necessidade de uma 

relação dialógica para colocar-se em movimento. 

Lotman trata a arte como linguagem já que essa linguagem utiliza signos a fim de 

resultar em uma interação entre emissor/receptor. Todo sistema que serve para fins de 

comunicação entre dois ou mais indivíduos pode ser definido como linguagem, são eles: a 

linguagem do cinema, a linguagem do teatro, a linguagem da pintura, a linguagem da música. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neuroling%C3%BC%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
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Quando essas linguagens constituem-se em traduções, é importante que o significado 

gerado por elas seja considerado a partir da construção do texto artístico. Além disso, deve-se 

analisar a sua construção interna, as infinitas interpretações que o autor apresenta no conteúdo 

do seu texto, a intertextualidade e as relações semânticas. Todos esses aspectos serão 

componentes essenciais para que esse significado seja produzido de novas formas, com novos 

olhares, em particular, observado e analisado pela interpretação do público receptor. 

Nessa ótica, Lotman vai levantar questões sobre o problema da significação do texto 

artístico, ou seja, como se organiza o texto artístico em sua construção interna, acima de tudo 

sintagmática, a fim de descobrir quais são suas relações semânticas com os fenômenos 

externos respeito a ele. 

―O problema do significado é um dos problemas essenciais de todas as ciências do 

ciclo semiótico. Definitivamente, a finalidade que persegue o estudo de qualquer 

sistema de signos é a determinação do seu conteúdo. Isso é fácil de ser percebido de 

modo particularmente agudo pelo investigador de sistemas modeladores 

secundários: o estudo da cultura, da arte, da literatura como sistemas de signos 

separadamente do problema do conteúdo perde todo  sentido. Sem dúvidas, é 

impossível não ver que, precisamente, o problema do conteúdo – senão nos 

contentamos somente com noções puramente intuitivas do significado – é o mais 

difícil de analisar‖
141

. (LOTMAN, 1982, p. 50) 

Decerto, a complexidade do problema reside, em grande parte, no próprio conceito 

de que a equivalência nos sistemas modeladores secundários do texto de tipo artístico tem 

uma natureza distinta das estruturas de tipo primário, linguístico. Por conseguinte, a 

equivalência das unidades semânticas do texto artístico realiza-se por uma via distinta. A base 

que a constitui é o confronto de unidades lexicais, ou outras unidades semânticas, que, ao 

nível da estrutura primária (linguística), podem não ser equivalentes. Deste modo, cria-se uma 

estrutura semântica particular do texto artístico dado. (LOTMAN, 1982, p.63) 

Nessa perspectiva, Lotman envereda pela teoria da ressemantização do texto artístico, 

um complexo de significados criado pela estrutura artística propriamente dita, como o texto 

fílmico, que estabelece uma relação semântica própria com o receptor desse texto, na 

produção de novos significados. 

                                                                 
141

 El problema del significado es uno de los problemas esenciales de todas las ciencias del ciclo semiótico. Em 

definitiva, la finalidad que persigue el estudio de cualquier sistema de signos es la determinación de su 

contenido. Esto lo percibe de un modo particularmente agudo el investigador de sistemas modelizadores 

secundarios: el estudio de la cultura, del arte, de la literatura como sistemas de signos separadamente del 

problema del contenido – si no nos contentamos solamente con nociones puramente intuitivas de los significados 

– es el más difícil de analizar. 
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Defendemos que a ressignificação é o novo olhar dado a uma tradução, no caso a 

adaptação fílmica, de um material já conhecido antes, que seria a obra literária, e esse novo 

olhar trará um novo significado aquilo que já era de conhecimento comum, consequência da 

interpretação feita pelas adaptações fílmicas. A ressignificação acontece porque a adaptação 

fílmica pode trazer um novo sentido ao texto de partida, um texto já conhecido pelo público, 

sendo enriquecido por novos elementos semióticos trazidos pelo texto de chegada, o filme.  

O filme tem a sua própria linguagem e, portanto, fazer um filme envolve escolher as 

imagens precisas que se necessita para contar a história, especialmente, sendo essa história 

inspirada em uma obra literária. Tais escolhas podem fazer com que o roteirista crie uma 

ressignificação do livro, ou de elementos substanciais da narrativa como determinados 

personagens ou as características dos mesmos, mudanças no espaço e no tempo da narrativa, a 

modernização de um clássico, enfim, são muitos os elementos que podem dialogar com o 

espectador do filme, quiçá, também, leitor da obra literária. 

Esse diálogo, de fato, gera uma forte identidade entre os códigos do texto de partida e 

do texto de chegada. Essa identidade ocorre porque são dois textos intercambiáveis nas suas 

significações, contudo tratam dessas significações em dois signos distintos com as suas 

respectivas linguagens, gerando, ao ser traduzido, ressignificações.  

Peirce (1893) define esse processo intersemiótico de tradução de um signo a outro não 

como um simples reenvio, mas sim, como um contínuo engrandecimento de sentido. É nesse 

ponto que queremos nos deter. Perceber que a tradução pode causar um impacto de 

ressignificação no primeiro texto, trazendo novos elementos de enriquecimento para a própria 

cultura de chegada. Isso é possível mesmo em se tratando de textos considerados canônicos, 

com significações bastante estabelecidas na cultura de partida. 

A ressignificação acontece porque o cinema é dialógico. Qualquer filme traz 

referências, mesmo que de forma indireta, a situações cotidianas, a outros filmes, a outros 

livros. O significado que um filme, em particular, tem para um público é determinado por sua 

relação com o contexto, perpetramos a leitura desse filme pelas associações, conscientes ou 

não, que fazemos. Quando esse filme é construído inspirado em uma fonte literária, a 

recepção desse filme será cheia de significações já consolidadas pelo leitor do texto literário. 

Esse leitor tomará o texto de partida como referência, traçando as relações intertextuais de 

ressignificação.  
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Eco (1994), por sua vez, percebe que se trata de um fecundo princípio de interpretação 

quando afirma que a tradução de um signo (expressão) numa outra expressão é fruto de um 

processo de interpretação: 

Não há maneira, no processo de semiose ilimitada que Peirce descreve e cujos 

fundamentos lança, de estabelecer o significado de uma expressão, isto é, de 

interpretar essa expressão, senão traduzindo-a em outros signos (pertençam eles ou 

não ao mesmo sistema semiótico) e de modo que o interpretante não só dê conta do 

interpretado sob algum aspecto, mas faça conhecer alguma coisa mais do 

interpretado.  (ECO, 1991, p. 111) 

De fato, esse algo a mais pode ser apresentado pelo signo fílmico, tendo o signo 

literário como inspiração para que nasça uma nova narrativa, com novas direções e novas 

significações, gerando, dessa forma, a ressignificação. A tradução intersemiótica, como 

qualquer outra tradução, tem a função de explicitar o implícito, sempre através de limitações e 

vantagens que são próprias da sua expressividade. De fato, é impossível que haja uma 

semelhança total entre obra literária e adaptação fílmica, todavia essa adaptação trará algo 

novo, pois ela é uma obra de interpretação, gerando, numa consequência natural, um novo 

texto.  

3.4. Narrativa literária e narrativa cinematográfica  

O filme, de fato, é um ato comunicativo sobremodo complexo. A semiótica 

cinematográfica reparte o filme em constituintes para identificar as partes a partir das quais a 

complexidade da narrativa é construída. Quando se fala da relação entre filme e livro, trata-se 

de ocorrências, de particulares manifestações de um problema mais amplo que consiste na 

relação entre um sistema expressivo baseado na linguagem verbal e outro sistema expressivo 

baseado, prevalentemente, na imagem; cada código com os seus limites e particularidades. 

Tais sistemas são também e, sobretudo, sistemas narrativos. Um primeiro ponto de 

contato entre eles é representado pelo fato que ambos contam uma história, ou seja, 

organizam textos ordenando séries de acontecimentos e de ações, realizadas por personagens 

sob o impulso de uma série de vontades, desejos e aspirações. A análise estrutural literária 

evidencia que qualquer história de ficção que apresente um encaminhamento de um estado 

inicial a um estado terminal, pode ser esquematizada por uma série de transformações que se 

desencadeiam através de diversas sucessões. O cinema ofereceu a essa ficção, através da 
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imagem em movimento, a duração e a transformação (AUMONT, 1995, p. 91). Por esses 

pontos comuns é que foi possível operar o encontro entre a narração e o cinema. 

Segundo Edgar-Hunt et al. (2013, p. 39), a complexidade da ampla estrutura narrativa 

é o primeiro elemento a se considerar em análise cinematográfica, uma vez que a narrativa é 

responsável pela produção de sentido da obra, da sua relação com o real. Vale ressaltar que a 

narrativa literária é a base para a formação dos estudos da narrativa cinematográfica. Com o 

surgimento do cinematógrafo, em 1895, com os irmãos Lumière, a contação de histórias 

inspira-se na construção das narrativas literárias. Inicialmente, o cinema era destinado ao 

documentário, como meio de registro, no entanto, ele une-se à narrativa para ser reconhecido 

como arte (Aumont, 1995, p. 89).  

A fim de provar que o cinema era, de fato, uma arte, era preciso dotá-lo de uma 

linguagem específica, diferente da linguagem literária, ainda segundo Aumont (1995, p. 157). 

Dessa forma, estabelece-se a distinção entre a literatura que usa uma linguagem escrita, 

baseada nos códigos de uma língua escrita e falada, composta por signos arbitrários e 

convencionais; e o cinema que utiliza signos icônicos, ou seja, signos que fazem referência 

direta ao objeto preciso que pretendem representar. 

O roteirista tem, portanto, a função de criar o próprio vocabulário; todavia, esse 

vocabulário possui uma referencialidade que não é de nenhuma língua escrito-falada. O que 

constitui, em termos de sinteticidade e precisão, uma riqueza. Essa linguagem 

cinematográfica apresenta uma característica essencial que é a sua universalidade através da 

imagem, Aumont (1995, p. 159) confirma que a linguagem cinematográfica ―permite 

contornar o obstáculo da diversidade das línguas nacionais‖. 

Por conseguinte, a narrativa cinematográfica apresenta-se como um texto que está 

cada vez mais acessível, visto que o filme, hoje, abrange uma grande quantidade de 

espectadores, seja nas salas dos cinemas, seja através da acessibilidade aos canais de filme por 

assinatura. Por conta desse forte diálogo, as obras literárias, cada vez mais, estão sendo 

adaptadas para as telas.  

Se um filme nasce a partir de uma obra literária, o seu roteiro seguirá essa obra 

literária como ponto de partida, principalmente, se se trata de uma obra canônica que dialoga 

com diversas culturas, em particular, a sua própria, como é o caso de Pinocchio. Para 

compreender a narrativa cinematográfica, é preciso conhecer o que determina o enredo, sendo 

que este será apresentado através de um roteiro. 
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Manzoli (2014, p. 53) afirma que a maior parte dos estudos e das numerosas análises 

textuais comparativas que já foram feitas apresenta uma intenção implícita: ―demonstrar que o 

filme possui a mesma dignidade artística e cultural do livro de onde é, eventualmente, 

adaptado‖. Surge, portanto, uma questão ao que diz respeito à noção de autoria, que na 

literatura move-se em coordenadas precisas até chegar ao autor cinematográfico.  

Se, de um lado, a fruição popular tinha a tendência de designar um filme como ―do 

ator tal‖ – como se tudo se realizasse por si só, na presença diante da câmera de uma 

determinada pessoa, em vez de outra – ou, no máximo, como filme ―de gênero tal‖ – 

como se o processo criativo fosse um aspecto menor e subordinado, uma espécie de 

pura combinação de figuras e situações – passou-se, então, a uma ideia forte de 

autoria, referindo-se a um único indivíduo, que não leva em conta a enormidade de 

fatores, pessoas e estruturas, que intervêm, normalmente, na realização de um 

filme
142

. (MANZOLI, 2014, p. 53). 

É importante destacar a importância da autoria do texto cinematográfico a fim de 

desenvolvermos a sua narrativa, afinal, o autor tanto do livro quanto do filme exprime a sua 

visão de mundo, a sua poética, o seu talento, a sua interpretação a partir dos instrumentos que 

lhe são fornecidos e da forma como ele se apropria desses instrumentos, renovando-os. 

Roberto Benigni, por sua vez, seguirá o seu próprio percurso de interpretação, constrói 

o seu texto, amplia os elementos da fábula, movimenta os personagens em um maior ou 

menor destaque à trama, substitui significativos elementos verbais da obra literária por 

elementos não verbais, ou seja, substituirá capítulos inteiros de diálogos por cenas onde a 

imagem dará expressividade à história. Trata-se de um sentimento de apropriação que 

compreende uma nova perspectiva dos valores narrativos. 

O trabalho de direção foi amplamente elogiado, fato relevante pois trata-se não 

somente de uma adaptação, mas de uma adaptação de um texto canônico para os italianos, que 

tradicionalmente colocam o texto literário numa posição de maior prestígio.  Manzoli (2014, 

p. 35) afirma que, até bem pouco tempo, era comum corroborar um maior poder formativo da 

literatura comparado ao cinema, baseado no fato de que a primeira estimularia a fantasia do 

leitor, enquanto o segundo envolvê-lo-ia em uma forma de narração na qual ele encontra tudo 

―já pronto‖. Noutras palavras: 

                                                                 
142

 ―Se, da un lato, la fruizione popolare tendeva a designare un film come ―del tale attore‖ – quasi che tutto si 

realizzasse da sé, nella presenza davanti alla macchina da presa di una certa persona piuttosto che di un‘altra – 

oppure, al massimo, come film ―del tale genere‖ – come se il processo creativo fosse un aspetto minore e 

subordinato, una specie di pura combinatoria di figure e situazioni – si è poi passati a un‘idea di autorialità forte, 

riferita a un singolo individuo, che non tiene conto dell‘enormità di fattori, persone e strutture che intervengono 

normalmente nella realizzazione di un film.‖ 
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(...) por tratar-se de formatos diferentes, nada mais natural que as técnicas narrativas 

também se distingam. Inclusive, os autores de cinema confrontam estas diferenças, 

por exemplo, quando têm de fazer a transposição de um texto literário para o 

cinema. Terão esses autores do imagético que escrever para seus respectivos meios. 

Por mais que muito do sucesso cinematográfico se deva à prévia palavra escrita do 

roteirista, posteriormente esta deverá encaixar-se nas necessidades exigidas por um 

diretor com tudo o que é inerente à sua produção fílmica, tais como tipo e luz e 

movimentos de câmera. (BORGES, 2010, p. 88)  

A sua estrutura narrativa seguirá um percurso adequado às exigências 

cinematográficas e, sendo assim, é importante observar as distinções narrativas claras de cada 

texto, literário e cinematográfico, consideradas duas formas de arte que dialogam e 

diferenciam-se, em uma medida maior ou menor.  
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4. O PINOCCHIO DE BENIGNI 

4.1. O Pinocchio de Roberto Benigni 

Roberto Benigni143 é comediante, ator, diretor e escritor italiano. Nasce no dia 27 de 

outubro de 1952, em Misericordia, um pequeno povoado agrícola na província de Arezzo, na 

Toscana.  

―Em seu discurso de aceitação do Oscar de melhor ator em 1999, Begnini b rincou 

dizendo que ele queria agradecer a seus pais por lhe darem o maior presente de 

todos: a pobreza. Na verdade, os primeiros anos de Benigni foram gastos em uma 

região onde o dia-a-dia tinha permanecido praticamente inalterado desde o século 

XVIII, em uma casa onde não dispunham de muitas conveniências modernas
144

‖. 

(CELLI, 2001, p. 1) 

Benigni nasceu em um ambiente agrícola aonde a subsistência vinha justamente da 

agricultura. Em 1958, o seu pai, Luigi Benigni, levou toda a família a cidade de Prato, uma 

cidadezinha próxima a Arezzo, mais industrializada, a fim de tornar-se um assalariado e 

melhorar um pouco a realidade familiar, fato comum no período do boom econômico italiano 

que compreende os anos de 1958-1963 (GINSBORG, 2006, p. 283). 

O cômico toscano lembra que a sua família dormia em um quarto anexado a um 

estábulo de cavalos. Inicialmente, ele teve problemas para se adaptar à sua nova escola, pois 

embora Prato fizesse parte da Toscana, o dialeto local soou como uma língua estrangeira para 

Roberto. ―A sensação de estranhamento por parte de Roberto indica apenas como local e 

específica era a sua cultura. (...) Esse apego à identidade local era precisamente o que o 

processo de industrialização atenuaria durante esta época‖145. (CELLI, 2001, p. 2). 

                                                                 
143

 Filmografia de Benigni como ator: Berlinguer ti voglio bene (1977); Il comizio (1978); Chiaro di Donna / 

Clair de femme (1979); I giorni cantati (1979); Letti selvaggi/Tigers in Lipstick (1979); La luna (1979); Chiedo 

asilo/Seeking Asylum (1979); Il Pap‟occhio/Pope in Your Eye (1980); Il minestrone (1981); F.F.S.S. ovvero che 

mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? (1983); Tuttobenigni (1986); Down by Law 

(1986); Coffee and Cigarettes (1986); La voce della luna/The Voice of the Moon (1989); Night on Earth (1992); 

Il figlio della pantera rosa/Son of the Pink Panther (1993); Asterix/Asterix and Obelix Take on Caesar (1999); 

Coffee and Cigarettes (2003); Caterina va in città (2003); To Rome with Love (2012). Filmografia de Benigni 

como diretor: Tu mi turbi (1983); Non ci resta che piangere/Nothing Left to Do but Cry (1984); Il piccolo 

diavolo/Little Devil (1988); Johnny Stecchino (1991); Il mostro/The Monster (1994); La vita è bella/Life is 

Beautiful (1997); Pinocchio (2002); La tigre e la neve (2005) 
144

 In his acceptance speech for the Best Actor Oscar in 1999, Roberto Benigni joked that he wanted to thank his 

parentes for giving him the greatest gift of all, poverty. In fact, Benigni‘s first years were spent in a region where  

day-to-day life had remained largely unchanged since the eighteenth century, in a home that often lacked many 

modern conveniences . 
145

 ―Robert‘s sense of estrangement indicates just how local and specific his culture was. (...) This attachment to 

local identity was precisely what the process of industrialization would attenuate during this era.‖  
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A sua formação artística tem início na sua juventude, dentro de uma realidade toscana 

rural, quando ele passou um tempo entre os trovadores tradicionais, os poeti a braccio. Daí 

vem a sua capacidade de improvisar em versos. As suas habilidades verbais ―não são um 

talento casual, mas parte de um todo cultural altamente sofisticado que tem raízes profundas 

na tradição da poesia toscana improvisada‖146. (CELLI, 2001, p. 2). 

Assim como na vida de Collodi, a formação religiosa também fez parte da educação 

de Benigni. Após terminar a escola secundária, um padre notou sua inteligência natural e 

convidou seus pais a matriculá-lo em um colégio jesuíta na capital regional, Florença. Benigni 

podia muito bem ter concluído uma formação religiosa, mas teve seu seminário fechado 

quando o rio Arno inundou em 1966, um evento que se tornou famoso por contar com 

voluntários de todo o mundo que vieram a Florença para ajudar a preservar os tesouros 

culturais da cidade (BENIGNI, 1999, p. 78). Após a breve experiência no seminário, Benigni 

participou do Istituto Datini, uma escola técnica frequentada, principalmente, por meninas que 

pretendiam se tornar secretárias. Vale ressaltar que a opção de Benigni pelos estudos era uma 

difícil escolha na época: 

―Até o início dos anos 1970, a família de Benigni foi totalmente integrada na 

economia do Prato, que tinha uma indústria têxtil em crescimento. A movimentada 

vida industrial foi baseada na unidade familiar, o que fez com que muitos na região 

abandonassem a escola precocemente, a fim de trazer renda para a família. A 

decisão de Benigni de não abandonar a escola e o apoio da família à sua escolha era 

incomum para alguém da sua classe econômica‖
147

 (CELLI, 2001, p. 3). 

A sua primeira experiência no palco foi no teatro regional do Prato, apresentando o 

Ridotto del Metastasio, onde ele cantava em octetos para um público de amigos. Em 1971, 

Benigni foi contratado para o seu primeiro papel como ator profissional para a peça Il re 

nudo, dirigido por Paolo Maselli. Nesse período, Benigni trabalha para diversas companhias 

teatrais.  

A sua grande popularidade surge em 1978 com o programa de Renzo Arbore, L‟altra 

domenica, no qual Benigni aparece como um extravagante crítico cinematográfico. Depois de 

aparecer no programa, participa, em 1980, do filme Il Pap‟occhio, de Arbore, ―um excelente 

                                                                 
146

 ―Benigni‘s verbal skills are not a casual talento, but part of a highly sophisticated cultural whole that has deep 

roots in the Tuscan improvisational poetry tradition‖. 
147

 ―By the early 1970s Benigni‘s Family was fully integrated into the Prato economy, which had a growing 

textile industry. The bustling industrial life was based on the family unit, which caused many in the region to 

abandon school early in order to bring income to the family. Benigni‘s decision not to quit school and his 

family‘s support of this choice was unusual for someone of his family‘s economic class‖. 
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exemplo do cinema comercial italiano do tempo com artistas inspirados nas apresentações 

televisivas148‖ (CELLI, 2001, p. 5). 

No ano seguinte, estreia Il minestrone, do discípulo de Pier Paolo Pasolini, Sergio 

Citti. Somente em 1983, começa a assinar como diretor das suas produções e lança Tu mi 

turbi.  Em sua estreia na direção, Benigni atenuou o tratamento gráfico e provincial de temas 

como o sexo, a religião e a política que estavam bastante presentes no monólogo de Mario 

Cioni e na versão cinematográfica Berlinguer ti voglio bene (1977). 

Tu mi turbi abre caminho para o aclamado Non ci resta che piangere (1984), sucesso 

de bilheteria lançado em parceria com Massimo Troisi, que afirma cada vez mais a sua 

carreira no cinema italiano. Em 1988, Benigni dirige Il piccolo diavolo, filme que conta com a 

colaboração de Giuseppe Bertolucci e Vincenzo Cerami no roteiro, nesse filme temos a 

primeira parceria de uma série entre Benigni e Cerami.  

Em 1989, Benigni estrela o último filme de Federico Fellini, La voce della luna. “Com 

Fellini, Benigni é exposto a uma abordagem mais formalista do cinema, uma experiência que 

Benigni começaria a elaborar em seu filme de maior sucesso La vita è bella‖. (CELLI, 2001, 

p. 6). 

Em 1990, obtém recorde de bilheteria na Itália com Johnny Stecchino, mas a 

consagração internacional chega com La vita è bella (1997), filme no qual atua e também é 

diretor, premiado com três Oscars, o de melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor trilha 

sonora original. Tal projeção impactará, em termos mercadológicos, na sua produção 

seguinte, Pinocchio. 

Pinocchio foi um projeto antigo, planejado com Federico Fellini, numa verdadeira 

tentativa de reavivar a obra literária. Evidentemente, outros fatores motivaram a sua execução, 

em particular, o sucesso anterior La vita è bella, que trouxe uma projeção internacional à sua 

carreira, tanto que o filme foi pensado para ser lançado, também, nos Estados Unidos. Para os 

italianos, a produção do filme significou a junção de um grande artista ao maior clássico da 

literatura infantil italiana. 

Vale ressaltar que a carreira artística de Benigni está, também, ligada à literatura. 

Pinocchio é a sua única adaptação fílmica, contudo, não foi o único projeto literário de 

Benigni. Alguns de seus projetos giram em torno de grandes clássicos da literatura como A 

Divina Comédia e a Bíblia. Com o objetivo de motivar uma releitura desses clássicos, Benigni 

desenvolveu importantes projetos como o espetáculo Tutto Dante, no qual declama, ao vivo, a 
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 ―(...) a prime example of the Italian comercial cinema of the time featuring television -based performers‖. 
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obra-prima de Dante, seguida de comentários sobre algumas passagens significativas da obra. 

O espetáculo nasce em 2002, mas entre 2006 e 2009, Benigni percorre a Itália e o cenário 

internacional com o espetáculo. Do espetáculo, surge o livro Il mio Dante, publicado em 

2008, com o prefácio de Umberto Eco. Sempre com a parceria da televisão italiana, RAI, seus 

espetáculos são televisionados, dando origem a uma série de DVDs. 

Pinocchio surge, também, com essa força motivadora de divulgar a principal obra da 

literatura infantil italiana, considerada um clássico que acompanha os italianos desde a mais 

tenra infância, uma verdadeira leitura obrigatória. A produção do filme é acompanhada por 

várias reedições da obra literária, fato interessante ao considerarmos a adaptação fílmica como 

um texto periférico, pois é a partir do lançamento do filme que a obra literária, considerada 

como o texto dominante, tomará um novo fôlego de publicações e leituras.  

Pinocchio foi produzido por Nicoletta Braschi, Elda Ferri e Gianluigi Braschi junto a 

Melampo, que conta com o roteiro de Benigni e Vincenzo Cerami, parceria iniciada em Il 

piccolo diavolo. A cenografia e o figurino são do reconhecido Danilo Donati, morto no final 

das gravações do filme. Harvey Weinstein considera o trabalho do cenógrafo e do figurinista 

de uma maestria artesanal sem precedentes, inventando um mundo e realizando-o com as 

próprias mãos. Também bastante elogiado é o trabalho de Nicola Piovani, responsável pela 

trilha sonora. A fotografia é de Dante Spinotti, a montagem ficou por conta de Simona Parigi 

e o supervisor de efeitos visuais é Rob Hodgosn.  

O lançamento do filme foi arrastado por uma áurea de expectativas, especialmente, 

mercadológicas. O filme do diretor toscano foi lançado na Itália no dia 11 de outubro de 2002 

e programado para ser lançado nos Estados Unidos no festejado 25 de dezembro do mesmo 

ano, fato singular para uma produção cinematográfica italiana, que tinha o forte intuito de 

participar da corrida ao Oscar. Com efeito, tal expectativa na produção fílmica de Benigni e 

na sua divulgação internacional surgiu da exposição obtida com o sucesso de La vita è bella, 

fazendo com que a releitura do boneco collodiano se anunciasse como um evento, criando 

uma atmosfera de grande interesse por parte da crítica e do público. Vale ressaltar que a força 

do famoso personagem, Pinocchio, não pode deixar de ser desconsiderada, em especial, no 

território italiano. 

A produção chegou à Itália com 860 cópias, um número recorde nunca antes obtido 

por uma produção feita no país (GALLOZZI, 2002). Uma obra cuidadosamente desenvolvida 

por Nicoletta Braschi, esposa de Benigni, com a empresa do casal, Melampo 

Cinematografica, em colaboração com os produtores Elda Ferri, Gianluigi Braschi e Mario 
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Cotone, produtor executivo, todos juntos num trabalho de dois anos antes do lançamento da 

película nos cinemas (BORSATTI, 2002). Foram necessárias, para a produção completa do 

filme, 28 semanas de trabalho, oito meses de pré-produção e oito de pós-produção. Uma 

detalhada produção que custou 45 milhões de euros, a mais cara da história do cinema 

italiano, (BETTELLA, 2004, p. 21) e atraiu 1,15 milhão de espectadores. 

As 860 cópias foram distribuídas pela Medusa, empresa pertencente a Silvio 

Berlusconi. Segundo Bettella (2004, p.21), tal fato gerou indignação em muitos espectadores 

e intelectuais de esquerda que sempre apreciaram Benigni por suas críticas abertas e afiadas a 

Berlusconi e ao seu governo conservador. Segundo Alberto Crespi do jornal L‟Unità, a 

Warner italiana, na época, ofereceu um valor bastante significativo para lançar Pinocchio, 

contudo, ainda de acordo com o jornalista, Benigni não teria aceitado a parceria com a Warner 

com receio de um boicote, já que previu não somente o lançamento de um filme, mas também 

vislumbrou todo um apoio da imprensa e da televisão, ambas controladas por Berlusconi. 

 Além de toda essa comoção pela estreia do filme, Benigni utilizou todo o aparato 

paratextual na divulgação do seu filme. Segundo Olivero (2002), pela primeira vez na história 

do cinema italiano, um filme foi acompanhado de uma publicidade maciça, característica dos 

grandes filmes americanos. A empresa Melampo teve o devido cuidado na proteção dos 

direitos de imagem dos produtos. O Pinocchio comercializado teve uma vestimenta própria, 

foi vestido de branco com flores laranja. Bastante diferente da imagem antes divulgada do 

personagem na Itália, sempre vestido de vermelho e com a aba preta. O novo look, escolhido 

por Benigni para o seu fantoche cinematográfico, e a logomarca foram protegidos pela 

copyright.  Tal procedimento torna-se necessário, pois, apesar da obra ser de domínio público, 

a Disney, por exemplo, é proprietária da palavra Pinocchio, decisão tomada na época da 

criação da animação.  

Sendo assim, foi possível encontrar o personagem e tudo o que fosse ligado a 

Pinocchio das mais diversas formas, a editora Giunti, responsável por grande parte das 

iniciativas, lançou o livro Io un po‟ Pinocchio (2002) e também outros livros das mais 

variadas formas: infantis, sonoros, álbum para colorir, livros animados e edições de luxo. A 

editora De Agostini ficou responsável por lançar fascículos em bancas de revistas com brindes 

de bonecos de porcelana dos personagens. Já a Magazzini Salani se ocupou da 

comercialização de camisas, calendários, criando, até mesmo, um kit para enfeitar a árvore de 

natal.  

Pinocchio estabeleceu recordes de bilheteria na Itália, tanto por ser Benigni um ator 

consagrado no seu país, quanto por ser o conto de Collodi considerado um tesouro literário 
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para os italianos. Diversamente do que aconteceu nos Estados Unidos, já que o investimento 

feito pela Miramax nos Estados Unidos não obteve o mesmo êxito, apesar de o filme ter sido 

exibido numa atmosfera de muita receptividade, da mesma forma como aconteceu na Itália. 

Em Nova York, foi organizada uma pré-estreia com os ingressos distribuídos 

gratuitamente para as pessoas na rua, dessa forma, um público dos mais diversos (crianças, 

mães, pessoas comuns, trabalhadores) foi prestigiar o Pinocchio de Benigni. No final da 

exibição do filme, as pessoas eram gentilmente convidadas a responder um questionário com 

perguntas sobre o filme, até mesmo as crianças poderiam responder utilizando o papel ou 

fazer os comentários em voz alta. Das observações feitas, já na pré-estreia, o que se constatou 

era que seriam necessários alguns retoques. A dublagem, feita pelos próprios atores italianos 

em inglês, causou certo estranhamento por parte dos americanos; foi necessário eliminar 

algumas cenas, pois houve um retoque no filme para a apresentação nos EUA; além de 

agilizá-lo um pouco. Além da pré-estreia em Nova York, no dia 22 de dezembro houve uma 

prévia do filme em Los Angeles, ―a cidade do cinema, dos anjos e das grandes obras‖. 

(LUBIN, 2002). 

Vale ressaltar ainda, a campanha publicitária record feita pela Miramax, apesar da 

empresa não ter revelado a cifra exata, milhões de dólares foram investidos. Como é 

característico da empresa, nas produções de filmes infantis, a Miramax fez uma parceria com 

o Mc Donalds, na compra de um Mc Lanche Feliz, seria dado um objeto ligado ao mundo de 

Pinocchio.  Em todos esses momentos, a presença de Roberto Benigni e Nicoletta Braschi foi 

uma constante, o casal se empenhou fortemente na promoção do filme. No dia 25 de 

dezembro de 2002, o filme foi exibido em 2500 salas cinematográficas. 

A crítica norte-americana não foi de forma alguma receptiva ao filme de Benigni, 

possivelmente, tais resenhas nada favoráveis da mídia tenham influenciado na arrecadação 

modesta de 1,8 milhão de dólares. Diferentemente do sucesso de bilheteria na Itália, pois, 

segundo Gabriella Gallozzi, do jornal L‟Unità, se não fosse a exibição de Pinocchio de 

Benigni, em 2002, a cota do mercado de cinema italiano teria sido inferior a 20%, de acordo 

com informações fornecidas por Valter Vacchino, presidente da associação dos comerciantes 

(Anec).   

 A crítica italiana dividiu-se nos seus posicionamentos, as críticas positivas se revelam 

em Mariuccia Ciotta do Il Manifesto, importante jornal italiano comunista, que tece os 

melhores comentários sobre o filme de Benigni, reconhecendo, nele, o ―espírito do texto 

original‖. Para ela ―o filme conquista as suas ‗bases‘ voando de página em página em uma 
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extraordinária exaltação do livro‖. Lietta Tornabuoni, do La Stampa, destaca, igualmente, as 

críticas positivas. Afirma que ―a explícita moral da fábula ficou intacta: e a exortação a ser 

‗bom‘ conquista, hoje, uma força ainda maior‖. Reconhece, ainda, que as diferenças 

encontradas não limitam a fidelidade à obra. Apesar de considerar o Pinocchio de Benigni 

inferior, criativa e culturalmente, ao Pinocchio teatral de Carmelo Bene e ao Pinocchio (1972) 

também cinematográfico de Luigi Comencini, Lietta Tornabuoni declara que Benigni ―não 

deixa a desejar ao clássico da literatura infantil do qual deriva‖. 

Tais comentários contrastam com os de Roberto Fedi, no site Dramaturgia.it, 

vinculado à Università di Firenze, que já traz no título do seu artigo, ―Patetico‖, o tom da sua 

crítica. Retrata o filme como ―não somente feio, mas horrendo‖, ―se não fosse patético, seria 

embaraçoso. Se não fosse embaraçoso, seria ofensivo‖, concluindo, assim, a sua crítica num 

tom de ofensas do início ao fim, ressaltando de positivo não mais que a excelente comicidade 

de Benigni. Num tom mais ameno, para Natalia Aspesi, do La Repubblica, à fábula faltou 

magia, ―neste Pinocchio falta alguma coisa, não sei o quê, talvez essa imponderável, 

inclassificável, involuntária e misteriosa luz que se chama magia‖. 

Dialogando das mesmas ideias, é a voz de Piero Cudini, respeitado estudioso e crítico 

de literatura italiana, no último artigo escrito antes de sua morte, em 5 de novembro de 2002, 

para La Rivista dei Libri –, edição italiana da revista The New York Review of Books, de 11 de 

outubro de 2002. Com uma voz menos ofensiva e uma visão crítica baseada no seu 

conhecimento literário, Cudini identifica Benigni como um ilustrador da releitura de 

Pinocchio, e não um intérprete e inovador da obra literária, considerada pelo crítico o mais 

belo romance italiano do séc. XIX. Dessa forma, o Benigni ―ilustrador‖ apresenta quase tudo 

do livro, com a exceção de dois elementos fundamentais: um duro percurso de iniciação a 

vida adulta, para Cudini, o Pinocchio de Benigni é sempre alegre e despreocupado; e o sentido 

agudo, endêmico da miséria, já que considera o ambiente proposto pelo ator/diretor uma 

Toscana de propaganda, de cartão-postal. 

Esse contrabalanço da crítica italiana não se refletiu na crítica norte-americana que foi 

implacável com o filme, considerando ―como um dos filmes piores e mais chatos de todos os 

tempos149‖ (BETTELLA, 2004, p.21). 

A revista Variety descreve Pinocchio como uma fracassada tentativa de reprodução do 

mundo lírico de Federico Fellini: ―O filme é repetitivo e desprovido de personalidade, 

energia, magia e humor‖, definiu o crítico da Variety, David Rooney. Sobre a atuação de 
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 ―this film as one the worst and most boring films ever made‖. 
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Benigni, Rooney diz que ele conseguiu incorporar ao personagem sua natural irreverência: ―É 

um Pinóquio prepotente, com todos os trejeitos do boneco de madeira, mas Benigni é aquela 

mesma marionete de auditório de A vida é bela. Parece forçado demais‖. 

Jonatham Rosenbaum, do Chicago Reader, considera ―a versão americana terrível, 

mas boa parte dos 75 por cento de horror é atribuível a Miramax, distribuidora do filme‖. O 

tom da crítica gira em torno das modificações feitas para a distribuição do filme nos EUA, 

muito da italianidade da obra foi removida. A avaliação de Stephen Hunter, para o 

Washington Post, resume-se em ―um filme sobre um homem adulto, vestido em um pijama 

cor de rosa‖. Mark Peranson, do New York Village Voice, usa termos como ―versão sem 

graça, totalmente insuportável‖, uma crítica que gira em torno do ator/diretor, do contraste na 

infantilização da voz do personagem, com a idade de 50 anos do intérprete. 

Elvis Mitchell, do New York Times, destaca, inicialmente na sua crítica, a dublagem. A 

primeira versão que chegou aos americanos, contou com uma dublagem em inglês, feita pelos 

próprios atores italianos, o que causou uma rejeição automática, desse modo, a pressa para 

obter as cópias com a dublagem feita por atores americanos, fez com que houvesse uma 

despreocupação com o resultado dessa dublagem, provocando uma falta de sincronização, 

levando Mitchell a considerar este ―novo‖ Pinocchio ―uma esquisitice que será evitada por 

milhões de pessoas‖.  

Certamente, muito do que foi relatado nas críticas deve ser observado e analisado, 

porém essa maciça rejeição norte-americana pode refletir uma expectativa frustrada gerada 

pela comparação feita com o que eles consideram como o texto de partida que é a versão 

cinematográfica da Disney, ou ainda, pelo sucesso de La vita è bella, momento de destaque na 

carreira de Benigni na sua inusitada performance ao receber o Oscar, passando por cima das 

cadeiras, e da sua peculiar irreverência. Na verdade, o sucesso anterior de Benigni abriu as 

portas do mercado estrangeiro para o seu Pinocchio, podemos perceber um traço dessa 

influência na noite do Oscar (1999) relembrada por Anselmi; Hogan (2010, p. 154): 

―(...) não é somente aquele saltar sobre as cadeiras e as pessoas, apoiando-se em 

Spielberg, mas aquele deixar o Outro familiar, que saltando chega ao palco (...). 

Benigni já é Pinocchio, antes até mesmo do filme, humanamente muito humano no 

seu representar o prazer, a alegria da transgressão como método de vida.‖
 150

  

Nas diversas críticas que se seguiram ao lançamento do filme, a comparação com La 

vita è bella aparece com frequência. Alberto Crespi (2002) culpa a rejeição ao filme devido à 
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 ―(...) non è solamente quel saltare sopra le sedie, persone, sostenuto da Spielberg, ma quel rendere l‘Altro 

familiare, che saltellando arriva sul palco (...). Benigni è già Pinocchio, prima ancora del film, umanamente 

troppo umano nel suo rappresentare il piacere, la gioia della trasgressione come metodo di vita‖.  
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excessiva espera e ao estresse midiático em torno do filme, estratégias utilizadas que agradam 

principalmente o público infantil. E quando o compara ao La vita è bella, considera este 

último ―mais importante, mais original, mais a cara do Benigni‖.  

A comparação dos dois filmes pode ter sido a justificativa de tão impiedosa crítica e 

arrecadação de bilheteria americanas, além de uma intenção excessiva de aceitação por parte 

de Benigni que, segundo Anselmi, (2004, p. 102) chegou a cortar nove minutos do filme na 

versão americana, com o objetivo de dar uma maior dinamicidade na narrativa, mas, Anselmi 

afirma que a iniciativa ―embaralha a narrativa‖. Podia ser feito, ainda, alusão à obra de 

referência americana que é a animação da Disney e a comparação é sempre inevitável, 

principalmente, por parte do público. 

Ao contrário do que aconteceu na Itália, onde a crítica foi pontual ao apresentar os 

aspectos positivos e negativos do filme, e o sucesso de bilheteria foi recorde. Ora, Pinocchio 

já faz parte do imaginário italiano desde a mais tenra infância, é um personagem 

essencialmente italiano, junta-se a isso o fato de Benigni ter uma carreira consolidada entre os 

seus compatriotas, portanto, o resultado obtido na Itália é plenamente compreensível. 

De fato, o texto de partida é sempre o norteador das adaptações, pois é o texto fonte, 

que vai servir de inspiração para que novos textos sejam elaborados. No caso de Pinocchio, 

isso vem acontecendo em mais de um século, sempre ganhando traduções e adaptações que 

dão um novo fôlego ao livro. Passemos à trajetória da interpretação de Benigni até Pinocchio.   

4.2. O percurso artístico traçado por Benigni até Pinocchio 

O papel da atuação da personagem é fundamental para a construção da narrativa, 

como afirma Antônio Candido (1968, p.23) ―a personagem realmente constitui a ficção‖. 

Evidentemente, Candido fazia referência ao universo literário. Ampliando tal afirmação para a 

interpretação do ator, espera-se que o artista convença o espectador, através da atuação 

desempenhada, de que realmente ele adotou aquele papel e nos levou ao mundo ficcional 

retratado naquele texto, ou seja, naquele filme. Justificamos a relação texto-filme com a 

definição de Edgar-Hunt et al. (2013, p. 42) de texto: ―produto verbal, escrito ou visual‖. 

Na produção e na leitura desse texto, o leitor-expectador vai ser uma peça 

fundamental no jogo interpretativo. De fato, é importante que o expectador coloque-se numa 
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posição clara, segundo o ensinamento de Pirandello (apud TESSARI, 1996, p. 13), de estar 

consciente de participar de uma ficção, mas também, estar disposto a se deixar fascinar, 

vivendo essa ficção como se fosse uma realidade. Tessari (1996, p. 14) afirma que o 

expectador pode provar dois tipos de prazer: o prazer do envolvimento emocional na pseudo-

realidade evocada pela arte da representação; ou o prazer de descobrir as substâncias e as 

técnicas que foram utilizadas para a composição daquela pseudo-realidade. O teórico ainda 

faz uma alegoria do expectador com a criança e o seu brinquedo, por um lado, o expectador 

deixa-se enganar pela inocente magia mentirosa do brinquedo; por outro lado, não resiste à 

tentação de desmontar aquele brinquedo. 

Conscientes da importância que a atuação desempenha no entendimento da obra e no 

diálogo com o expectador, é importante aprofundar o caminho percorrido na adaptação 

fílmica Pinocchio no que diz respeito à atuação dos atores envolvidos na produção. 

 A obra literária de Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, talvez por ter sido 

escrita inicialmente como folhetim, apresenta fortes características de texto teatral, por isso as 

suas interpretações e reinvenções ganham proporções grandiosas no decorrer de todo o século, 

até os dias de hoje, com releituras, traduções e adaptações das mais variadas. 

Especificamente no filme Pinocchio, de Roberto Benigni, percebe-se uma influência 

fortemente teatral, seja pela construção dos personagens, pelas suas caracterizações, pelas 

suas recitações, pela escolha do cenário e toda a magia de fábula desenvolvida por ator-

diretor. 

Para justificar a análise da atuação no filme, apresentaremos como a linguagem 

vernácula de Roberto Benigni é desenvolvida como uma constante em alguns dos seus 

principais filmes: Berlinguer ti voglio bene (1977), Johnny Stecchino (1991), Il Mostro 

(1994), La vita è bella (1997); e como essas constantes dialogam com Pinocchio (2002).  

A interpretação de Benigni nas suas obras abre diversas possibilidades até mesmo 

para a compreensão da narrativa fílmica. Faremos uma análise de sua atuação em alguns de 

seus principais filmes: Berlinguer ti voglio bene (1977), Johnny Stecchino (1991), Il Mostro 

(1994), La vita è bella (1997); e como essas constantes dialogam com Pinocchio (2002). 

Analisando, especificamente, as constantes trabalhadas pelo ator em cada papel até Pinocchio, 

principal obra de análise. 

 Patrice Pavis (1998), no seu Dizionario del teatro, define ator como aquele que,  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrice_Pavis&action=edit&redlink=1
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―recitando uma parte ou dando vida a um personagem, coloca-se no centro do 

evento teatral: o que constitui a ligação vivente entre o texto do autor, os 

direcionamentos de recitação feitos pelo diretor e o olhar e o escutar do 

espectador‖
151

. 

Peja (s.d) considera a primeira parte do enunciado clara, visto que os conceitos 

apresentados de parte e personaggio são bastante óbvios. Contudo, o segundo enunciado, 

ainda para a autora, revela um problema: exclui a experiência de improvisação do ator, 

restringindo a sua forma de recitação somente ao que é orientado pelo diretor, em italiano, 

regista. Peja recorda que a figura do diretor foi esquecida do teatro por séculos e informa que 

―o termo regista não entrou na língua italiana antes de 1932‖. É justamente nessa liberdade 

criadora e criativa do ator que se concentra Benigni.  

Para entender melhor a atuação de Benigni, convém recorrer ao esquema proposto 

por Tessari (1996, pp. 30-34), no qual imagina um quadrilátero onde o ator pode definir-se em 

um dos quatro vértices, deslocando-se de um para o outro. Nesses quatro vértices concentram-

se os quatro ―modelos‖ fundamentais do ator. 

i. intérprete de uma parte-personagem – o ator é capaz de se identificar, dando tudo 

de si para que o personagem tenha vida, fazendo um acordo harmônico com a junção das 

partes, a serviço do texto dramático. Nesse vértice, o ator possui um componente subjetivo e o 

inclui para dar voz própria ao personagem.  

ii. o ator super-marionete – é aquele que sabe dominar e manipular cada componente 

do próprio eu para se tornar um mero instrumento de aparências, de dinamismos e de eventos 

em um palco.  O ator, aqui definido, é um mero fantoche nas mãos de um diretor, que executa 

com maestria as ordens e comandos que lhe são confiados.  

iii. o autônomo poeta – entrega-se, com uma poesia de palco, às inflexões da sua 

presencialidade  vocal e gestual. É um ator de um discurso e de uma criatividade autônomos, 

mas funcionais aquele tipo de personagem, ou seja, traz a característica de criador ao seu 

personagem, à sua atuação. 

iv. o ator santo – definido por Grotowski, é aquele que realiza um ritual, no qual o 

seu corpo oferece-se como formas de elevação ao desnudar-se de um verdadeiro íntimo 

escondido, rende-se salvívico, como um meio de comunhão.  

                                                                 
151

 ―recitando una parte o dando vita a un personaggio, si pone al centro dell'evento teatrale: esso costituisce il 

legame vivente tra il testo dell'autore, le direttive di recitazione del regista e lo sguardo e l'ascolto dello 

spettatore‖. 
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Se de um lado esses quatro ―polos‖ comportam quatro linhas metodológicas 

diferentes da formação intelectual e técnica da bagagem expressiva do ator (não somente 

quatro precisas poéticas de referência para a sua dimensão ético-artística), do outro, sinalizam 

os vértices do ideal quadrilátero dentro do qual o ator pode escolher para definir-se, ou como 

intérprete, ou como executor, ou como autônomo poeta, ou, enfim, como vítima de sacrifício. 

(Tessari, 1996, p. 34) Como explica o teórico, o ator não precisa se concentrar em um único 

vértice, pode se deslocar, indo de um para o outro, trazendo muito da sua personalidade e 

criatividade.  

O primeiro e o terceiro conceitos – o intérprete e o autônomo poeta – formam o 

componente subjetivo do ator, onde o artista pode manifestar a sua voz própria. O segundo 

conceito – o de executor – corresponde à atuação funcional para um determinado personagem, 

sem um discurso autônomo. Antes de incluir Roberto Benigni no vértice de Tessari, 

analisemos como ocorre a sua composição interpretativa em algumas de suas principais obras. 

Berlinguer, ti voglio bene (1977) é o lançamento de Benigni no cinema, com a 

direção e o roteiro de Giuseppe Bertolucci. Conta a história de Mario, um toscano de 25 anos, 

pedreiro, que vive com a sua mãe, a qual dedica muito tempo, mas consegue também dedicar-

se aos amigos. Indecente e sexualmente bloqueado, está em constante busca pela 

concretização dessa sexualidade, que é adiada devido às brincadeiras dos amigos. Um certo 

dia, perde no jogo de cartas para o seu amigo Bozzone a soma de quatro mil liras, como 

pagamento, Bozzone pede a Mario uma noite de amor com a sua mãe. O que não se espera é 

que, dessa noite, nasça uma relação entre o amigo e a mãe, fato que deixa Mario num total 

desconforto. 

Nessa interpretação, Benigni, que surge no panorama da produção cômica italiana 

cinematográfica, fará uso da movimentação em cena para trazer o humor. Contudo, além do 

humor, o desespero, a angústia, a perturbação são sentimentos presentes em Cioni Mario, pois 

a relação central com a sua mãe, influenciará nas demais. Na relação com os amigos, com as 

mulheres, no desejo pelo sexo e na incapacidade de vivenciá-lo em plenitude, até mesmo na 

propagação da revolução comunista. Essa forte ligação materna faz com que Benigni dê ao 

personagem um tom de infantilização, apesar do apelo sexual que o filme retrata, Mario não 

toma a decisão da própria vida e nem tem o respeito das pessoas que o cercam, sendo tratado 

por todos como um deficiente mental. As demais relações são retratadas através de uma 

movimentação corporal por vezes desordenada, explorando a gesticulação e se apresentando 

não por meio de palavras, mas pelo gestual.  
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Nas cenas com a mãe, interpretada por Alida Valli, em casa, quando ela denigre-o e 

o trata como um doente mental, ele se resigna e não a enfrenta. Na primeira cena com a mãe, 

ela ameaça-o jogar pela janela, Cioni não responde, somente luta com o corpo para se 

defender da ira da mãe. Já na segunda cena, onde aparecem juntos, a mãe começa a chamá-lo 

de imbecille, povera criatura. Cioni começa a transitar pela sala rastejando por cima da 

cadeira, no chão, em sinal de resignação da fúria da mãe que desconta nele a revolta de ter 

perdido o marido e a filha. Em outro momento, antes de Bozzone chegar a casa de Mario para 

cobrar a dívida, Mario e a mãe tem um momento de carinho, a mãe lhe dá a sopa e começa a  

lembrar do pai, Cioni escuta as suas recordações e dialoga com a mãe através das expressões 

do seu rosto e mãos, nelas emana o amor e admiração pela mãe. Dessa forma, podemos 

perceber toda a infantilidade do personagem como uma constante na sua interpretação. 

Augusto Sainati (2012), na ocasião da morte de Bertolucci, relembra que a força do filme 

concentrava-se na tríade corpo, cinema e política, onde Benigni explora toda a sua vitalidade 

para expressar a necessidade do personagem: de revolução, de comunismo, de mulher, de 

mãe, de sexo, de ser reconhecido e respeitado. 

Grande sucesso de bilheteria na Itália foi Johnny Stecchino, lançado em 1991. 

Benigni interpreta dois personagens, o inocente Dante e o mafioso Johnny. Dante trabalha 

como motorista de transporte escolar. Homem simples e um pouco infantil, vive no subúrbio 

com uma vida muito modesta e totalmente deslocado do contexto social no qual se encontra, 

pois é como se fosse invisível para as pessoas, ninguém dá importância para ele. A primeira 

pessoa que parece enxergá-lo é Maria, uma misteriosa mulher rica, que fica muito interessado 

em Dante porque vê nele, a imagem do seu marido mafioso, Johnny Stecchino. Johnny é o 

oposto de Dante, sem escrúpulos, sem a menor consideração e afeto por ninguém, está 

praticamente condenado à morte e quer usar Dante para poder tomar a sua identidade e viver 

livre. 

Mais uma vez a movimentação corporal vai trazer o tom da comicidade. Benigni, ao 

interpretar Dante, movimenta-se de um lado para o outro, sem direcionamento preciso, numa 

repetição cômica. Apesar de bastante gestualidade corporal, a sua face é serena e a voz 

normal. Ao interpretar o mafioso Johnny, percebemos uma mudança na atuação, sua voz 

torna-se mais grave e a movimentação corporal mais comedida. Na cena em que Johnny 

aparece pela primeira vez, a forma como desce a escada e anda de um lado para o outro com 

as mãos para trás, ou fica andando em círculos, sempre controlado mesmo se nervoso. Já nas 

cenas com Maria, interpretada por Nicoletta Braschi, ele está sempre controlado, mesmo 
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desejando-a, toca o seu corpo, recebe seus carinhos, mas não se descontrola, nem dá 

prosseguimento à paixão, pois a sua única preocupação é livrar a própria pele da ameaça de 

morte do mafioso Cozzamara. A constante da atuação de Benigni, em Johnny Stecchino, é 

tratar problemas sérios como droga, corrupção, de forma leve e engraçada, através da 

ingenuidade do personagem que acredita que cocaína é remédio para a diabete. A linguagem 

de Benigni é ora ingenuidade, na interpretação de Dante; ora agressividade, ao interpretar 

Johnny.  

Três anos mais tarde, Benigni lança Il mostro, em 1994, com uma atuação bastante 

parecida com a do personagem Dante, de Johnny Stecchino. Na trama, Loris é confundido 

com um serial killer que vem assassinando várias mulheres. Na verdade, o suspeito é um bon 

vivant que não paga aluguel, com débito na praça, sem amigos. A narrativa é baseada na 

confusão, no engano, naquilo que ―parece ser‖. 

Novamente, o jogo corporal e a expressão facial funcionam como marcas 

humorísticas; na verdade, a atuação e os jogos de humor são bem parecidos com os 

executados em Johnny Stecchino, além disso, o figurino de Louis é igual ao de Dante. A 

atuação corporal é a constante do filme que, através dessa movimentação corporal, confunde a 

inocência com o apelo sexual. Algumas cenas que mostram a sua vida ordinária são 

confundidas como manifestações de um maníaco sexual. É o caso da serra elétrica ligada na 

garagem, a calça enganchada em um dos manequins com os quais faz um serviço freelancer, 

ou o cigarro que cai dentro da sua calça, ao mesmo tempo em que admira uma bela mulher, e 

ao queimá-lo, leva a entender que está empolgado com a visão da mulher. Ou, aindam a cena 

na qual destrói a boneca da menina que sempre implica com Louis, dando a entender que 

estuprará Jéssica. Benigni usa uma linguagem provocatória para dar vida ao seu personagem. 

Em 1997, Benigni lança o filme que lhe concederá visibilidade internacional, La vita 

è bella. Com uma trama comovente, Benigni faz o papel de Guido, um judeu que passará por 

todos os sofrimentos da Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração junto do seu 

filho, o que seria um enredo já bastante retratado, mas o encanto do filme consiste na 

tentativa, obtida com sucesso, de mostrar ao filho que tudo aquilo não passava de uma 

gincana que ofereceria um tanque para quem vencesse todas as provas. A sua interpretação é 

definida em uma palavra: apaixonada. Paixão por Dora, pelo filho, pelo tio, pelos amigos. 

Com uma visão sempre positiva da vida, antes mesmo ao ser enviado para a Guerra. Nessa 

atuação, até mesmo a velocidade dos gestos é mais controlada, basta lembrar a cena clássica 

da despedida do pequeno Giosué, quando Guido, resignado, é levado a ser executado pelo 
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soldado alemão e lembra que o filho está observando-os, escondido numa cabine, a última 

imagem que ele deixa na mente do filho é a marcha ensaiada e a piscadela de olho, divertindo 

e tranquilizando o filho mesmo a caminho da execução.  

De fato, Benigni tem uma personalidade bem definida que transporta, de filme para 

filme (LANDY, 2000, p. 119). Em todas as atuações de Roberto Benigni, apenas analisadas, 

percebe-se que, segundo a classificação proposta do Tessari (1996), Benigni é um autônomo 

poeta, no sentido de ser um ator criador. Os seus personagens têm voz própria, além de 

apresentar muito do próprio ator. Evidentemente, o seu trabalho na direção da maioria dos 

seus filmes, concede essa liberdade ao artista, e faz com que ele se solidifique como um 

grande ator italiano, com características próprias que têm como premissa a particular 

utilização do corpo e da voz.  

Essa autonomia criativa está presente em Pinocchio, filme produzido em um 

momento de maturidade de Benigni, tanto em termos comerciais, quanto em termos artísticos. 

Benigni decide interpretar o fantoche mais infantil, da história da literatura infantil, com quase 

cinquenta anos de idade. Para Matteo Grandi (2002), a idade não foi um problema ―porque o 

Pinocchio de Benigni é uma máscara. Um arquétipo fora do tempo‖. Diversamente, Cudini 

(2002) acredita que Benigni não revela qualidades artísticas suficientes para que o público 

esqueça a sua idade. Mas como o próprio Cudini afirma, ―um fantoche não tem lei, não tem 

idade‖, e talvez seja nessa liberdade de poeta autônomo que Benigni dê asas ao seu 

personagem. Vale ressaltar que essa natureza infantil de Pinocchio reflete perfeitamente a 

essência da personalidade de Benigni, ―um fantoche que, como um palhaço, não tem idade‖ 

(BETTELLA, 2004, p. 23). 

A linguagem do artista em Pinocchio é a irreverência. Além do uso da comédia 

corporal, o ator usa um ―dinamismo inesgotável psicomotor‖ (ASOR ROSA, 1996, p. 22) e 

mexe com os outros atores-personagens para obter tal escopo, é como se fizesse uso de uma 

máscara e se escondesse nela para dar vida ao seu Pinocchio, com toda a liberdade da sua 

mente criativa. 

―Entre os seres vivos do meu conhecimento, Benigni é o que mais se aproxima da 

ideia que tenho de Pinocchio. As coincidências são prodigiosas: os olhos ardentes, o 

inesgotável dinamismo psico-motor (como se sabe, Pinocchio não consegue, não 

consegue mesmo ficar parado, nem Benigni), a narração irreprimível e irrepreensível 

(basta lembrar as histórias que o boneco conta, ocasionalmente, das suas próprias 

aventuras no livro de Collodi). Há uma espécie de duende em Pinocchio: não é 

assim, também, em Benigni? (além da interminável cadeia de afinidades que 
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poderiam ser escavadas desde a mesma origem toscana: Pinocchio também, por 

exemplo, é um típico ‗originário das montanhas‘)‖.
152

 (ASOR ROSA, 1996, p.22) 

Seguindo a subjetividade que é própria da sua arte e da sua experiência como diretor, 

Benigni sente a possibilidade de atribuir uma máscara, seguindo a tradição teatral italiana, a 

cada personagem e principalmente ao seu Pinocchio. Diante de tantas interpretações do 

fantoche, Benigni trouxe o que era seu para o personagem, construiu-o, colocando nele a 

infantilização, a inocência, a provocação, a paixão que estão presentes em personagens 

anteriores, é como se ele estivesse construído o personagem através dos demais personagens 

de sua carreira. Pinocchio lembra a irreverência do próprio Benigni e nos remete a algumas 

interpretações anteriores, seguindo a mesma veia humorística. 

Outro conceito que se faz presente na análise do filme e da atuação de Benigni é o de 

Crespi e Cudini, respectivamente. Crespi define o filme como uma ótima ilustração de 

Collodi – por se manter tão fiel à obra literária, possivelmente por ser uma obra bastante 

reverenciada pelo ator toscano – e não uma releitura, como o foi, segundo o crítico, o 

Pinocchio de Comencini e o da Disney. Ao passo que Cudini faz referência a uma atuação 

ilustrada, e não interpretada, de Benigni. Para o teórico, o ator segue a primeira estrada, ao se 

posicionar como um ilustrador, mais que intérprete e inovador, aprisionado ao texto de 

partida. Fato é que Benigni não foi direcionado para ser um executor de Pinocchio, como o 

fez a criança, na época, Andrea Balestri, sob a direção de Luigi Comencini. Benigni é um ator 

criador, com toda a liberdade criativa que a direção pode acrescentar à sua atuação. Vale 

ressaltar que Benigni dispôs de muitos recursos na sua adaptação; contou, ainda, com a 

significativa contribuição de Fellini, que ajudou na construção do personagem e acompanhou 

grande parte do processo de criação de Pinocchio.  

Tal acompanhamento não poderia ter sido desenvolvimento com um artista que é 

somente executor, ou somente um intérprete, Fellini reconheceu a característica de autônomo 

poeta que Benigni possui, e tem como premissa da sua arte, a criação, o discurso autônomo. 

Benigni não se prende ao romance, ou a interpretações feitas anteriormente de Pinocchio, mas 

cria um personagem singular, próprio de Benigni, numa interpretação cheia de vida, de 

gestualidade, de movimentação, numa dinâmica que é própria da criança e de uma criança que 

                                                                 
152

 Fra gli esseri viventi di mia conoscenza Benigni è quello che si avvicina di più all‘idea che son fatta di 

Pinocchio. Le coincidenze sono prodigiose: gli occhi pungenti, l‘inesauribile dinamismo psico -motorio (com‘è 

noto, Pinocchio non riesce, proprio non riesce a star fermo, e neanche Benigni), l‘affabulazione prorompente e 

irrefrenabile (si torni con la memoria ai racconti che il burattino fa di tanto in tanto delle sue stesse avventure nel 

libro di Collodi). C‘è una natura di folletto in Pinocchio: non è così anche in Benigni? (a parte l‘inesauribile 

catena delle affinità che potrebbero essere cavate dalla comune origine toscana: anche Pinocchio, ad esempio, è 

un tipico ‗montanino‘). 
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resiste a qualquer tipo de imposição ou compromisso à ordem vigente. Do mesmo modo, 

Benigni foge da ordem vigente e cria um fantoche criança num percurso mais pessoal, 

modelando o personagem através da própria interpretação. 

Alberto Crespi escreveu, na época do lançamento do filme que Roberto Benigni 

parece ter se contido como ator e, em vez disso, se ampliou como diretor. De fato, muitas 

foram as críticas endereçadas à Benigni pela sua atuação, mas a maestria da direção do filme 

foi quase uma constante para os críticos. Um dos pontos positivos quanto à sua atuação diz 

respeito ao diálogo mantido com os demais atores, como a conexão entre os atores foi 

perfeita. O próprio Benigni reconhece o sucesso de Pinocchio à ligação entre os demais 

artistas, em entrevista concedida a David Grieco: 

―Para emocionar, um fantoche sozinho não é suficiente. Um fantoche, no máximo, 

pode ser patético. Para comover, é preciso que dentro tenha um coração que bate, 

que pulsa, realmente muito forte. E quem o faz bater é a fata, também na forma 

como recitou o seu personagem, assim como Lucignolo faz bater o coração, e 

também Geppetto, por outros caminhos. Enfim, os atores são todos extraordinários. 

O Gatto e a Volpe são maravilhosos‖
153

. (L‘unità, 2000)  

Na narrativa de Pinocchio, não somente a atuação de Benigni é importante, mas 

também, e principalmente, a atuação dos demais atores do filme que contribuíram para a 

construção de personagens significativos no imaginário popular. Alguns deles fundamentais 

para a narrativa apresentada por Benigni. O conjunto de intérpretes escolhido para a 

adaptação intensificou o teor teatral da narrativa, tanto pela formação de muitos artistas que 

saíram do teatro, quanto pela escolha da interpretação sempre voltada para a movimentação, 

para a gestualidade, para a entonação, para a mudança da voz, uma encenação tipicamente 

teatral. 

4.3. Elementos de ressignificação na adaptação fílmica: a ambientação, o feminino e o 

elemento fuga. 

O elemento fantástico, assim como em Collodi, é muito presente na adaptação de 

Roberto Benigni. O filme foi bastante elogiado, principalmente, pela grandiosidade da 

cenografia, de Danilo Donati, e da fotografia, de Dante Spinotti. Para tanto, Benigni investiu 

significativamente nos efeitos especiais, afinal estamos falando da produção cinematográfica 

mais cara do cinema italiano, financiada por uma importante empresa hollywoodiana como a 

                                                                 
153

 ―Per far commuovere, un burattino da solo non basta. Un burattino, al massimo, può essere patetico. Per 

commuovere, bisogna che abbia dentro un cuore che batte, che pulsa, proprio forte forte. Eglielo fa ba ttere la 

fata, anche nella maniera in cui lei ha recitato il suo personaggio, così come Lucignolo fa battere il cuore, e 

anche Geppetto per altre vie. Insomma, gli attori poi son tutti straordinari. Il Gatto e la Volpe sono meraviglio si.‖ 
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Miramax. Outro aspecto que se destaca no filme é a direção cuidadosa de Benigni, muito mais 

elogiada do que a sua atuação: 

―(...) a direção discreta, mas insinuante do próprio Benigni, que, pela primeira vez, é 

muito melhor como diretor (e diretor de atores) do que como protagon ista. O que 

significa que se Pinocchio é infinitamente menos genial e importante do que La vita 

è bella, é, por outro lado, muito mais compacto do que tudos os filmes anteriores de 

Benigni, desde Il Mostro‖
154

. (CRESPI, p. 23, L‘Unità, 11.10.2002)  

Na releitura que Benigni fez da obra literária é evidente a leitura apaixonada que o 

ator/diretor demonstra pelo texto de Collodi. Essa paixão é descrita em diversas entrevistas 

concedidas na época do lançamento do filme: ―Nada é mais bonito que Pinocchio, é um amor 

no qual trabalho há mais de vinte anos e cada vez que o leio, queria mandar um buquê de 

rosas para a casa de Collodi.‖155 (BENIGNI, em entrevista a Gabriella Gallozi, L‘Unità, 5 

ottobre 2002). Tal paixão é, também, registrada no livro Io un po‟ Pinocchio: 

―Sou toscano, nasci a poucos quilômetros de onde nasceu Pinocchio, sempre falaram 

de mim como Pinocchio. Federico Fellini me chamava Pinocchietto! (...) Esse é o 

filme no qual sempre pensei, esses são filmes que se mantem no bolso, nos cabelos, 

na jaqueta, atrás de um botão: improvisamente se olha um botão e se vê 

Pinocchio!‖
156

 (BENIGNI, 2006, p. 9) 

E continua: 

―O livro é uma surpresa contínua, encontram-se invenções extraordinárias, todos os 

personagens são impressionantes, giram em torno de Pinocchio e emanam luz sobre 

ele. No fundo, não se entende nada, é justamente essa a grande força de uma história 

e de um personagem que, em geral, atravessa todos nós. Cada um pode imagin á-lo a 

sua maneira, quem sabe como era, ao mesmo tempo, porém, todos o escutamos e o 

imaginamos de uma maneira bem precisa. É um livro de profecia, quando alguém o 

lê, o aplaude sozinho. Cada vez que se lê, nos atinge e nos engrandece, deixa a vida 

mais bela‖
157

. (BENIGNI, 2006, p. 9) 

                                                                 
154

 ―(...) la regia discreta ma insinuante dello stesso Benigni, che per una volta è assai più bravo come regista (e 

direttore di attori) che come mattatore. Il che significa che se Pinocchio è infinitamente meno geniale e 

importante di La vita è bella, è però assai più compatto di tutti i film precedenti di Benigni, dal Mostro in su‖  
155

 ―Nulla è più bello di Pinocchio, è un amore a cui lavoro da più di vent‘anni ed ogni volta che lo leggo vorrei 

mandare un mazzo di fiori a casa Collodi.‖ 
156156

 ―Sono toscano, sono nato a pochi chilometri dove è nato Pinocchio, hanno sempre parlato di me come 

Pinocchio. Federico Fellini mi chiamava Pinocchietto! (...) Questo è il film al quale ho pensato da sempre, questi 

sono i film che si tengono nel taschino, sopra i capelli, nella giacca, dietro ad un bottone: improvisamente uno 

guarda un bottone e si vede Pinocchio!‖ 
157

 ―Il libro è una sorpresa continua, ci sono trovate straordinarie, tutti i personaggi sono strepitosi, ruotano 

intorno a Pinocchio ed emanano luce su di lui. In fondo non si capisce niente, è questa la grande forza di una 

storia e di un personaggio che oramai ci attraversa tutti. Ognuno se lo può immaginare come crede, chissà 

com‘era, nello stesso tempo però tutti lo sentiamo e lo immaginiamo in modo proprio preciso . È un libro 

divinatorio, quando lo leggi si fa gli applausi da solo. Ogni volta che lo si legge, ci sferza e ci aggrandisce, ci 

abbella la vita‖ 
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Apesar da grande comoção dada à grandiosidade do filme, no objetivo claro de 

ressaltar os aspectos fantásticos da fábula collodiana, houve uma preocupação de retratar a 

vida social da época, não com o mesmo apelo de Collodi. Vimos que na obra literária as 

ambientações e alguns personagens foram retratados como registro de denúncia social do 

estado de pobreza vivido pelos italianos do final do século XIX, além de retratar 

historicamente um período significativo na Itália pós-unificada. Evidentemente, a intenção de 

Benigni não poderá ser a mesma, nada obstante, ele retratará aspectos condizentes ao 

momento histórico, com uma leitura diversa da denúncia social tão fortemente entranhada na 

narrativa de Collodi. 

A chave de interpretação de Benigni será apresentar uma leitura fantástica da obra 

literária, um verdadeiro conto de fadas, alternado com elementos reais da vida pública da 

época, tal particularidade apresentada como um pano de fundo, mas não menos relevante. Da 

mesma forma que tratamos a obra literária, não confrontaremos o que se destaca mais na 

adaptação fílmica, se fantástico ou real, mas como Benigni ressignifica os elementos 

realísticos da obra literária. 

A base da nossa pesquisa centra-se na leitura que o filme trouxe à obra literária nos 

elementos significativos da obra: a ambientação, o feminino e a fuga, o que conceituamos 

como ressignificação, ou seja, acreditamos que Benigni trouxe, além da estreita relação com o 

livro, um novo olhar na sua narrativa fílmica, especialmente nesses elementos que  revelam a 

visão histórica, política e social do final do século XIX no livro. Refletiremos, neste capítulo, 

através da análise da dinâmica da narrativa, sobre como esses três elementos foram 

ressignificados por Benigni. Como a ambientação, que na obra literária é uma denúncia social 

da época, foi retratada e manteve o registro temporal; o feminino, antes resumido somente à 

presença fantástica da fada, em Benigni possui uma representatividade maior; e, por fim, 

analisaremos como o elemento fuga, na cena do encontro de Pinocchio com os assassinos, foi 

transportado para as telas. 

4.3.1. A ambientação 

Assim como fizemos na análise literária, o que nos interessará na análise fílmica são 

as ambientações que refletem os aspectos sociais relevantes para a ressignificação realística 

da obra fílmica. O fantástico também é fortemente marcado na adaptação, mas, algumas 
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vezes, as escolhas de Benigni refletirão na coexistência da realidade e da fábula, assim como 

acontece em Collodi. 

 De fato, Benigni desfruta do poder da imagem para apresentar as suas ambientações 

em todos os seus detalhes, elemento que ficou muitas vezes subentendido na obra literária, 

sendo necessário identificar os objetos que compunham tais ambientações, a fim de 

compreendê-las com maior propriedade, já que Collodi não se deteve nas descrições dos 

ambientes.  

O principal ambiente da narrativa é o interior da Toscana, cenário escolhido por 

Collodi para retratar o contexto histórico da época. Benigni, por sua vez, não grava as cenas 

do filme somente na região da Toscana, ele escolhe para criar tanto os cenários construídos, 

quanto os cenários naturais: a cidade de San Gimignano, região da Toscana; a província de 

Terni, na região da Umbria; e Manziana, na região do Lácio. Todavia, a leitura fílmica pode 

ser feita ambientando-a somente na belíssima Toscana.  

Apesar da produção do filme vislumbrar um lançamento internacional da obra, toda a 

ambientação é tipicamente italiana. Benigni retrata essa Itália agrícola, do final do século 

XIX, todavia, diferentemente da obra literária, a fome não será a maior denúncia social no 

filme. Benigni seleciona algumas ambientações do livro: a casa de Geppetto, o tribunal, as 

prisões, as casas dos camponeses, e vai além, ao criar cenários que nos remetem aos 

principais hábitos dos italianos daquela época. Ambientações de destaque na obra literária, 

como a oficina de Geppeto e a escola, serão revistas. 

Com o objetivo de destacar a personagem da Fata Turchina na narrativa fílmica, 

Benigni suprimiu a presença do Maestro Ciliegia, e consequentemente, a sua oficina, que 

representava e reforçava o tema trabalho. O início da narrativa corresponde a uma leitura 

benigniana que toma um caminho diverso do livro, mas que faz todo o sentido para a 

adaptação e acentua o aspecto fantástico. A narrativa inicia a partir do sopro da Fata na 

borboleta que, por sua vez, toca a madeira que dá vida a Pinocchio. Essa organização do 

roteiro do cinema confirma a função da arte como um gerador bem organizado de linguagens 

de tipo particular (LOTMAN, 1982, p. 32). 

Sendo assim, a Fata é a geradora da vida e iniciadora da narrativa. A sua saída de 

cena, abre espaço para que a borboleta voe até tocar na madeira que, ao ganhar vida, vai criar 

muitas confusões, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o cenário da cidade, que será 

utilizado em grande parte do filme, nos é apresentado em plano aberto, num plano geral 
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(Figura 1). Enquanto a câmera vai seguindo Pinocchio/pedaço de madeira nas suas confusões, 

em plano médio, somos apresentados às ruas da cidade (Figura 2), à praça principal e às 

confusões que Pinocchio madeira já apronta. Vale ressaltar que grande parte dos elementos 

realísticos da obra funciona como pano de fundo da narrativa principal, leitura feita pela 

produção do filme com o objetivo de ambientar a narrativa no tempo e no espaço:  

  

Figura 1 - A cidade num panorama geral 

   

    Figura 2 - As ruas     

A narrativa continua com Pinocchio/pedaço de madeira rolando e perturbando todas as 

pessoas ao seu redor, até chegar a casa/oficina de Geppetto (Figuras 3 e 4), primeira 

ambientação de destaque no livro. Embora Collodi não destaque, Benigni faz questão de 

ressaltar que a oficina e a casa são geminadas. Benigni mantem a luminosidade da casa da 

mesma forma que Collodi descreve (COLLODI, 2010, p. 29): ―A casa de Gepeto era apenas 

um quartinho térreo, que recebia luz de um desvão debaixo de uma escada‖. 
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Figura 3 - A oficina de Geppetto 

  

Figura 4 - A casa de Geppetto 

Também faz questão de mostrar a escada, de onde vinha a luz que iluminava a casa, 

e a estrutura da casa de Geppetto que se situa no térreo.  

 

Figura 5 - A entrada da casa de Geppetto 

É na oficina de Geppetto que Pinocchio é criado. Depois que as suas perninhas são 

finalizadas, ele começa a correr pela casa, confirmando a junção da oficina com a casa 

(Figuras 6 e 7). A descrição de Collodi é realmente seguida pela cenografia do filme: ―A 
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mobília não podia ser mais simples: uma cadeira bem ruinzinha, uma cama nada boa e uma 

mesa completamente estragada‖ (COLLODI, 2010, p. 29). Somente o famoso quadro 

pendurado na parede não é referenciado. 

   

Figura 6 – As mobílias da casa de Geppetto  

 

Figura 7 – As mobílias da oficina de Geppetto 

Benigni mantem a significação da pobreza na qual vivia Geppetto, as suas restrições 

econômicas e a dedicação ao trabalho; todavia, essa pobreza não é vinculada à miséria que 

Collodi quis apresentar como retrato de um difícil período de pós-unificação. A pobreza 

apresentada por Benigni é mais poética: 

―A pobreza de Pinocchio é uma pobreza de fábula que, ao mesmo tempo, é real, é 

verdadeira. Na pobre casinha de Geppetto tem uma lareira desenhada, não tem, nem 

mesmo, a madeira (...). Mas o que pode existir de mais belo do que a pobreza? A 

pobreza é um estado da alma. Pinocchio não tem nada, e mesmo assim possui tudo. 

Tem a magnificência da pobreza.
158

‖ (BENIGNI, 2006, p. 56-57). 

                                                                 
158

 ―La povertà di Pinocchio è una povertà fiabesca che allo stesso tempo è reale, è proprio vera. Nella povera 

casetta di Geppetto c‘è un focolare disegnato, non c‘è neanche la legna (...) Ma cosa c‘è di più bello della 

povertà? La povertà è uno stato dell‘anima. Pinocchio non ha niente eppure possiede tutto. Ha la magnificenza 

della povertà‖. 
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Benigni não poderia negligenciar a pobreza e as suas restrições, pois são elementos 

significativos na narrativa literária, então essa visão é transmitida com uma leitura poética. 

Apesar de Pinocchio viver sempre com fome, a fisionomia da sua interpretação não exprime a 

urgência da alimentação para a própria subsistência, algo recorrente no Pinocchio de Collodi.  

―O ‗pinocchio‘ ou ‗pinhão‘ era um dos alimentos da cozinha pobre, colhido e 

conservado para ser comido durante o inverno... Pinocchio nasce, a partir de um 

perfeito heroi do teatro e da literatura popular que está, precisamente, no sinal da 

fome... o termo fome, junto ao termo pobre e casa (ao que se opõe caminho) é entre 

os mais frequentes nas Aventuras de Pinocchio‖
159

. (MARCHESCHI, apud 

BENIGNI, 2006, p. 58). 

A forma poética como a fome é retratada, pode ser marcada na presença do lecca-

lecca (figuras 8 e 9), um pirulito que acaba tornando-se o objeto de desejo de 

Pinocchio/Benigni, mostrando a infantilidade do personagem que se interessa mais por 

guloseimas do que por alimentos de forma geral. Essa ressignificação pode ser uma tentativa 

de aproximação do público infantil, pois a reflexão sobre o estado de miséria do povo italiano, 

sobretudo a falta de pão para a subsistência, não é latente na adaptação fílmica, e sim o mundo 

de guloseimas, de brincadeiras que tanto interessa às crianças.  

  

Figura 8 – O lecca-lecca 

                                                                 
159

 ―Il ‗pinocchio‘ o ‗pinolo‘ era uno dei cibi della cucina povera, raccolto e conservato per essere mangiato 

durante l‘inverno... Pinocchio nasce, da perfetto eroe del teatro e della letteratura popolari qual è, appunto nel 

segno della fame... il termine fame insieme a povero e casa (a cui si oppone strada) è tra i più frequenti nelle 

Avventure di Pinocchio‖ 
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 Figura 9 – As guloseimas na festa de Pinocchio 

Evidentemente, a preocupação em retratar a denúncia de um período marcado pelo 

atraso político e econômico, claramente identificado em Collodi, não será a máxima de 

Benigni. Afinal, mesmo se tratando de um texto canônico com referências extremamente 

significativas de uma dura realidade, existe a liberdade de criar outros elementos que serão 

substituídos para dar leveza ao novo texto artístico: ―Assim, diferentes, cânones, por vezes 

concorrentes podem coexistir, lutar e ganhar ou perder, acumularem-se, substituir ou serem 

substituídos.160‖ (CATTRYSSE, 2014, p. 246). O que era atrativo para as crianças e os 

leitores adultos de outrem torna-se obsoleto, a linguagem muda e as expectativas também, por 

isso, a ressignificação é um processo natural no texto artístico.  

Seguindo ainda essa ideia de adequação ao público leitor do texto fílmico, Benigni 

retratará a realidade camponesa e rural de uma Toscana digna de qualquer anúncio 

publicitário, ou seja, são as belezas dessa vida simples, mas não miserável, que serão o palco 

para que Pinocchio percorra na descoberta de um mundo novo. 

 

Figura 10 - Pinocchio a caminho do campo. 

                                                                 
160

 ―Hence, different, sometimes competing canons can coexist, struggle and win or lose, accumulate, replace or 

be replaced‖. 
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Aproveitando essa liberdade, Pinocchio causa uma grande confusão na cidade, e por 

conta dessas estripulias, leva o pobre Geppetto à prisão. Mas a sua vontade de percorrer o 

mundo é tão grande, que ele não se sensibiliza com o clamor de Geppetto, e corre a caminho 

da descoberta da natureza mais pura e bela, ambientada em uma realidade camponesa que será 

ressignificada em Benigni, pois o diretor nos apresenta essa realidade através de uma 

esplêndida fotografia. O cenário de beleza que a natureza nos apresenta é claramente 

denunciado pelo aspecto de extrema felicidade de Pinocchio/Benigni ao entrar em contato 

com esse campo. (Figuras 11 e 12). Esse contato de Pinocchio com a natureza acontece em 

outros momentos da narrativa, quando o pombo mostra-lhe o caminho para encontrar 

Geppetto (Figuras 13 e 14) e o faz percorrer uma longa extensão de campo aberto. Também 

na cena final do livro, totalmente autoral, quando a sombra de Pinocchio rejeita o modelo 

imposto de bom menino e, enquanto Pinocchio-menino entra na escola, o Pinocchio-sombra 

corre atrás da borboleta pelos lindos campos toscanos (Figura 15): 

  

 

Figura 11 e 12 – Pinocchio entra em contato com a natureza pela primeira vez 
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Figuras 13 e 14 – Pinocchio corre ao encontro de Geppetto e é guiado pelo pombo 

 

Figura 15 – Cena final do filme 

A ressignificação que Benigni traz ao ambiente de miséria retratado por Collodi é 

bastante compreensível, pois a sua visão poética da obra percebe a pobreza de Pinocchio 

como algo magnífico, que enaltece Pinocchio já que não o limita, mas encoraja-o a descobrir 

e enfrentar o mundo. E é esse mundo ressignificado por uma natureza encantadora que ele nos 

apresenta, através das fotografias das belas paisagens italianas, de Dante Spinotti. 

De fato, a ambientação camponesa não nos leva a associar a ideia de miséria, porém, 

nos apresenta uma forte ideia de trabalho, dialogando com a obra collodiana. Essa 
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ambientação é representada em dois momentos: quando Pinocchio é preso como cão de 

guarda; e quando Pinocchio começa a trabalhar para sustentar Geppetto.  

Pinocchio é algemado e levado à prisão, mas não suporta decepcionar a Fata, mais 

uma vez, então decide fugir dos policiais. Nessa fuga, ele chega a uma plantação, onde um 

camponês trabalha (Figura 16) e flagra Pinocchio dentro do seu terreno. Como Pinocchio está 

algemado, o camponês confunde-o com um ladrão e leva-o em sua carroça, para que 

Pinocchio seja o seu cão de guarda, colocando-o em uma situação humilhante a fim de 

penalizá-lo/moralizá-lo, a narrativa segue o estilo moralizante de Collodi. A casa camponesa 

(figura 17) é um importante retrato do modelo de casa camponesa descrito por Collodi e pode 

ser encontrado, ainda hoje, em muitas regiões italianas: um sobradinho, os quartos dos 

moradores ficam na parte superior e o estábulo separado da casa, na parte inferior, com a 

carroça estacionada na parte externa. 

  

Figura 16 – O terreno do camponês 

 

Figura 17 – A casa do camponês e o estábulo 

A ambientação camponesa continua a relacionar-se com a força de trabalho, mais 

adiante, na narrativa, quando Pinocchio começa a trabalhar na horta do agricultor Giangio. O 

objetivo da cena é apresentar o trabalho de Pinocchio na máquina de bombeamento, para 
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tanto, a câmera, em plano detalhe, vai mostrando onde a água bombeada na máquina 

desemboca na plantação; no mesmo plano, passa para onde a máquina jorra a água, depois 

passa para parte do detalhe da horta, e vai mostrando todos os detalhes da máquina, sempre 

em plano detalhe, até apresentar Pinocchio, agora em meio primeiro plano, que é o 

responsável pelo movimento da máquina; e finaliza a cena, mostrando, em plano geral, o 

cenário completo que compreende a casa do agricultor, a sua horta e a máquina com a qual 

Pinocchio trabalha (Figuras 18 a 23). 
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Figura 18 a 23 – Pinocchio trabalha na máquina de bombear água 

A realidade camponesa é ambientada em Benigni reforçando a ideia do 

agricultor/trabalhador. Afinal a agricultura, ainda hoje, é extremamente importante para a 

economia italiana e não poderia ficar vinculada à ideia de miséria ou ignorância. De fato, o 

desenvolvimento econômico está atrelado à modernização das capitais, concentrada na região 

Setentrional, gerando, ainda nos dias atuais, certo atraso da região Meridional italiana: 

―Enfim, permanece sem solução o eterno problema do Sul, que aumentou a sua 

prosperidade, mas não no mesmo ritmo do Centro e do Norte. O desemprego no 

norte de Roma é estável ou em declínio, enquanto no Sul já ultrapassou os 20 por 

cento. O Sul, escreveu Eugenio Scalfari, ‗acumula frustrações, desempregos juvenis, 

distorções econômicas, déficit entre recursos consumidos e recursos produzidos. Em 
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suma, a questão meridional é mais atual do que nunca e o crescimento italiano ainda 

exaltou o peso‘‖
161

. (GINSBORG, 2006, p. 552) 

Benigni enaltece uma agricultura que é a subsistência de todo o território italiano que 

vive, na contemporaneidade, dos seus vinhos, queijos, e tantos outros produtos regionais. Por 

outro lado, Benigni retrata uma vida social do final do século XIX que não aparece de forma 

alguma na obra literária, o que foi de muita sensibilidade porque não somente localiza a obra 

em um determinado tempo cronológico, mas nos faz compreender os hábitos e costumes da 

Itália do final do século XIX, alguns dos quais ainda permanecem vivos na cultura popular 

italiana: a forma como os homens cortejavam as damas (Figura 24), a presença de animais no 

meio da rua (Figura 24), o hábito de estender as roupas na janela de casa ou no varal no meio 

da rua (Figura 26), as praças como centro comercial e cultural (Figura 27), o uso de 

carruagens e carroças como transportes (Figura 25), os trajes da época (Figura 24), a 

constante presença dos pobres pedindo esmolas (Figura 27), entre outros.  

            

Figura 24 – A corte entre os namorados e a galinha na rua  

                

Figura 25 – O uso da carroça 

                                                                 
161

 ―Infine, rimane irrisolto l‘eterno problema del Mezzogiorno, che ha accresciuto la propria prosperità, ma non 

allo stesso ritmo del Centro e del Nord. La disoccupazione a nord di Roma è stazionaria o in declino, mentre nel 

Sud ha ormai superato il 20 per cento. Il Sud, ha scritto Eugenio Scalfari, ‗accumula frustrazioni, disoccupazione 

giovanile, distorsioni economiche, disavanzo tra risorse consumate e risorse prodotte. Insomma, la questione 

meridionale è più aperta che mai e la crescita italiana ne ha addirittura esaltato il peso‘‖ 
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Figura 26 – As roupas no varal 

  

Figura 27 – A vida ativa na praça 

Na figura 27, a câmera, em plano aberto, apresenta a concentração das diversas 

atividades na praça. À esquerda, acima, uma mulher cuida dos afazeres domésticos; um pouco 

abaixo, uma senhora pede esmolas e outra vende pratos; no centro, diversos senhores e 

senhoras conversam; à direita, temos um mercado de frutas e verduras. 

Essa leitura de Benigni manteve o elemento realístico na sua adaptação, que possui 

uma trama narrativa significativamente fantástica e nos orienta a perceber que não se trata de 

uma leitura modernizada da obra, mas respeita o momento histórico em que ela foi criada, 

sem, contudo, delimitar-se aos apelos sociais encontrados na obra de Collodi.  

Na cidade, também, concentravam-se a escola e a prisão e para retratá-las, Benigni 

percorrerá a estrada inversa da obra literária. Enquanto Collodi centraliza a escola na sua 

narrativa, e apenas cita a prisão; Benigni mostra a frente da escola em um relance, mas 

aprofunda a ambientação da prisão.  

A escola, em Collodi, é citada 52 vezes. São muitas as tentativas de Pinocchio para ir 

à escola, o que só acontece, efetivamente, no capítulo XXVI. O boneco frequenta-a durante 
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um tempo, e chega, até mesmo, a ser considerado um aluno modelo. Na narrativa fílmica, a 

escola é simplesmente apresentada quando Pinocchio, ainda em forma de tronco (figura 29), 

faz menção de entrar ali, mas faz um giro e volta pra rua. Outro momento seria quando ele se 

compromete de voltar a estudar, e decide ir à escola, essa é apresentada também somente na 

sua entrada (figura 30), onde as crianças estão conversando: 

  

Figura 28 – A lenha passa em frente à escola 

  

Figura 29 – As crianças conversando em frente à escola 

Enquanto Collodi somente faz menção à prisão, nos capítulos III e XIX, o 

cenografista Danilo Donati preocupa-se em nos mostrar todos os seus detalhes, uma prisão 

fria, com uma fresta de luz que vem de fora, um beliche e uma mesa: 
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Figura 30 – Pinocchio observa a prisão 

  

Figura 31 – Pinocchio divide a cela com o amigo Lucignolo 

A prisão torna-se um momento singular na narrativa fílmica, mais uma leitura 

apaixonada de Benigni, pois além de inserir um Pinocchio consciente das suas faltas, na 

prisão, ali se estabelecerá a forte amizade com Lucignolo: 

―Que bela invenção Pinocchio na prisão! Um boneco na prisão é como uma orca no 

hospital ou como uma bruxa que se junta a uma fila nos correios. Juntar a fábula e a 

sátira é uma coisa que ninguém nunca fez e quando se está diante, os olhos se abrem 

de admiração. Em Acchiappacitrulli(Pegabestas) pegaram um outro besta: 

Pinocchio. Tem um processo, o condenam e ele vai preso dizendo sempre ―eu 

mereço‖.
162

 (BENIGNI, 2006, p. 137) 

Vale recordar que quando Pinocchio é tido como cão de guarda pelo camponês, 

Benigni insere Lucignolo para salvá-lo e livrá-lo daquela enrascada. Uma ressignificação da 

obra literária, pois no texto de partida Pinocchio é liberado pelo próprio camponês que o 

aprisionou, como prova de gratidão por tê-lo feito encontrar os ladrões de galinha. Benigni, 

                                                                 
162

 ―Che bella invenzione Pinocchio in galera! Un burattino in galera è come un orco all‘ospedale o come una 

strega che fa la fila alle Poste. Mettere insieme la fiaba e la satira sono cose che non aveva mai fatto nessuno e 

quando ci si trova davanti si spalancano gli occhi per l‘ammirazione. Ad Acchiappa-citrulli hanno preso un altro 

citrullo: Pinocchio. C‘è un processo, lo condannano e lui va in galera dicendo sempre ―me lo merito‖.  
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mais uma vez, faz uma leitura poética de um elemento duramente realístico como a prisão, 

para fortalecer o tema da amizade entre Pinocchio e Lucignolo. 

Por fazer uma leitura poética do livro, a adaptação fílmica de Benigni tenta seguir um 

novo rumo, não aquele de crítica social, tão presente em Collodi e nas suas escolhas, ele 

ressignifica elementos de forte denúncia social como a prisão, em favor do seu roteiro, 

todavia, ele não se esquece de apresentar uma realidade social, um determinado período 

histórico, principalmente no delicado uso dos figurantes e dos cenários que servem como um 

pano de fundo para a ressignificação das aventuras de Pinocchio/Benigni. 

4.3.2. A figura feminina 

A adaptação fílmica de Benigni é lançada em um momento em que a figura da 

mulher, cada vez mais, ganha espaço nos diversos setores da sociedade. Um forte exemplo é 

ter a sua companheira, Nicoletta Braschi, como sua parceira em sete dos seus filmes. Braschi 

é uma forte presença feminina na vida de Benigni, mas não vive à sua sombra, ela é fundadora 

e presidente da produtora Melampo Cinematografica, detentora de uma brilhante carreira 

também como atriz. 

Braschi produz e estrela o filme Pinocchio, junto a Benigni. Como a presença da 

esposa é uma constante nas produções de Benigni, ela não poderia desempenhar outro papel 

que não fosse o da Fata Turchina. Por tê-la como inspiração, Benigni centralizará a 

participação da Fata na narrativa, reafirmando a sua autoria no texto fílmico: 

―A Fada é o motor de toda a história, ela quer ver a rápida corrida de Pinocchio à 

morte, todas as coisas mais belas correm rapidamente levando Pinocchio para a 

morte, então não resiste e o salva porque é tomada pela piedade. Todos os 

personagens do livro são personagens da Fada, emanação da Fata, inclusive o Grillo -

parlante, o Gatto e a Volpe, o Diretor do Circo o os camponeses. Há sempre uma 

centelha da Fada dentro desses personagens. Certamente é a Fada que mov e os 

personagens para fazer Pinocchio entender o que é o mundo‖
163

 (BENIGNI, 2006, p. 

18-19) 

 Assim como Collodi, Benigni dá uma ênfase fantástica à centralidade da Fata em 

detrimento do real, além de restringir o seu significado às qualidades de bondade, 

                                                                 
163

 ―La Fata è il motore di tutta la storia, vuol vedere la corsa velocissima di Pinocchio verso la morte, tutte le 

cose più belle corrono velocissimamente di Pinocchio verso la morte, poi non resiste e lo salva perché viene 

presa dalla pietà. Tutti i personaggi del libro sono personaggi della Fata, emanazione della Fata, compresi il 

Grillo-parlante, il Gatto e la Volpe, il Direttore del Circo o i contadini. C‘è sempre una scintilla della Fata dentro 

questi personaggi. Certamente è la Fata che muove i personaggi per far intendere a Pinocchio cos‘è il mondo‖  



126 

 

benevolência, paciência, comuns aos contos de fada, e vai além ao colocá-la com poderes não 

somente mágicos, mas espirituais:  

―Enquanto Geppetto é o pai, e somente o pai, a Fata turchina é o todo o mundo. 

Pinocchio é de madeira e a Fata é uma Fata, pertencem ao mesmo mundo. A Fata é a 

origem de tudo, abre e fecha a história. Ama a beleza. Ama Pinocchio quando ele é 

ruim. Sabe tudo. Gosta de brincar. O único personagem capaz de uma leve 

melancolia. Basta ver Pinocchio e ela ri. Somente ela é capaz de piedade. É a rainha 

dos doutores, dos grilos-falantes, dos pombos, dos cachorros, dos peixes. A natureza 

obedesce-a. Pinocchio, não. É a criatura mais bela do mundo. Vive em lugares 

encantados que causam um pouco de medo. Não mais do que isso. Quando ela está, 

não se tem medo de nada. Os seus sorrisos são os mais amorosos de toda a criação. 

Lança luz sobre a morte.
164

‖ (BENIGNI, 2006, p. 113) 

Todavia, houve uma ressignificação do papel da Fata no filme. Antes de 

aprofundarmos a análise, faremos o mesmo trajeto da análise literária. Apresentaremos a 

comparação com os personagens masculinos transportados para a adaptação de Benigni, 

inicialmente num nível quantitativo de comparação, posteriormente, analisaremos as suas 

funções e significados. 

Assim como na obra literária, todas as relações de convívio de Pinochio são 

masculinas, seja com os seres humanos, seja com os animais. Retomando a tabela utilizada na 

análise literária, temos a inclusão de Medoro na representatividade masculina no filme: 

PERSONAGENS MASCULINOS CONSTANTES 

 POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

HUMANOS Geppetto Lucignolo - 

    

INTERMEDIÁRIOS - - - 

    

ANIMAIS Grillo Gatto/Volpe Medoro 

Tabela 5 – Personagens masculinos constantes em Pinocchio. 

Assim como os personagens dialogam na representatividade, pois ambos apresentam 

uma significativa presença na narrativa, eles possuem o mesmo significado. Geppetto é a 

presença paterna e eterno pensamento de Pinocchio; o Grillo-parlante, a sua consciência; 

Lucignolo representa a amizade; e o Gatto e a Volpe, o perigo. A única diferença diz respeito 

a Medoro, que em Collodi é apresentado como o cachorro que transporta a Fata, e é citado 

                                                                 
164

 ―Mentre Geppetto è il padre e solo il padre, la Fata turchina è tutto il mondo. Pinocchio è di legno e la Fata è 

una Fata, appartengono allo stesso mondo. La Fata è l‘origine di tutto, apre e chiude la storia. Ama la bellezza. 

Ama Pinocchio quando è cattivo. Sa tutto. Le piace giocare. L‘unico personaggio capace di una leggera 

malinconia. Ride appena vede Pinocchio. Lei sola è capace di pietà. È la regina dei dottori, dei grilli-parlanti, dei 

colombi, dei cani, dei pesci. La natura le obedisce. Pinocchio no. È la più bella criatura del mondo. Vive in 

luoghi incantati che fanno anche un po‘ paura. Appena appena. Quando c‘è lei non si ha paura di niente. I suoi 

sorrisi sono i più amorosi di tutto il creato. Fa luce sulla morte.‖ 



127 

 

apenas uma vez; mas, em Benigni, ganha destaque ao passo que a Fata aparece, pois Medoro 

é o seu fiel servo. 

A figura paterna da famosa narrativa, Maestro Geppetto, é interpretada por Carlo 

Giuffré, que convence na sua primeira cena, quando está sentado, de costas para a câmera, 

trabalhando em uma moldura. Ali, o ator já transmite a solidão do personagem, além de outras 

características psicológicas como a sua ingenuidade ao colocar, naquele tronco que surge do 

nada, toda a sua expectativa. Com uma caracterização bastante bufa, Giuffré dá ao 

personagem tanto um tom dramático – ao cair nas conversas de Pinocchio – quanto cômico – 

ao se deparar com um boneco falante e depois com as peraltices de Pinocchio. A 

expressividade de Giuffré nos faz comungar do seu desespero ao ver as peraltices da sua obra 

apenas acabada, o tom dramático da sua interpretação; e no extremo oposto, faz cair na risada, 

ao se desesperar ao ver seu segredo revelado, a sua peruca amarela. Excelente atuação, 

bastante elogiada pela crítica, digna de uma sólida experiência teatral. Assim analisa Benigni 

(2002, p. 26): 

―Carlo Giuffré é um Geppetto que é precisamente a imagem da chantagem paterna, 

com brandura e mansidão, a chantagem a qual não dá para resistir. Ele transmite 

uma sensação de grande pobreza, de fome, de dor, e ao mesmo tempo, traz a 

comédia nos olhos, a comédia que vem desde a escola de teatro. Giuffré é 

napoletano, mas o rosto é de uma beleza... pode ser de qualquer aldeia da Itália, é a 

Itália, é um rosto que, mais italiano, não pode‖
165

. 

Já o famoso Grillo Parlante é interpretado por Peppe Barra, que, para se tornar a 

consciência de Pinocchio foi diminuído através de efeitos especiais. Barra, no papel de Grillo, 

é bastante austero e a sua classe traz uma qualidade a mais à consciência de Pinocchio. 

Mesmo quando não está presente fisicamente na cena, a sua voz imperiosa supre a ausência 

física. Para Mariuccia Ciota, o Grillo de Barra ―é muito esquisito e bastante austero‖, na 

verdade, a sua atuação é firme, por isso dá um tom expressivo ao personagem, e ao mesmo 

tempo generoso, com um toque de bondade, até mesmo ao julgar as travessuras de Pinocchio. 

O mais interessante é que, por conta dos efeitos especiais, em nenhum momento ele gravou 

com Benigni: ―Peppe Barra teve que recitar sem ninguém a sua frente, por conta dos efeitos 

especiais, somente com um verde, o verde, por toda a parte, e o nada; no entanto, a destreza e 

                                                                 
165

 ―Carlo Giuffré è un Geppetto che è proprio l‘immagine del ricatto paterno con dolcezza e mansuetudine, il 

ricatto al quale non si può resistere. Dà il senso della grande povertà, della fame, del dolore, e allo stesso tempo 

ha la commedia negli occhi, la commedia che viene dalla scuola del teatro. Giuffré è napoletano, ma la faccia è 

di una bellezza... può essere di qualsiasi paesello d‘Italia, è proprio l‘Italia, è una faccia che più italiana non si 

può‖. 
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a força com as quais enfrentou esse personagem são, realmente, surpreendentes166‖. 

(BENIGNI, 2006, p. 43). 

Os antagonistas da narrativa são representados pela famosa dupla de comediantes, 

que compõe I ficchi d‟India, grupo interpretado por Max Cavallari, na pele do Gatto, e por 

Bruno Arena, como a Volpe. Com ótimas interpretações, Alberto Crespi acredita que os 

atores caracterizaram o Gatto e a Volpe de modo feroz e folclórico. Por já ter um 

entrosamento, a conexão da dupla é fantástica, principalmente na movimentação ritmada, 

além de trazerem muito da influência teatral: 

―Collodi inventou uma dupla que é uma única pessoa, o Gatto finaliza as frases da 

Volpe, expediente repetido, em seguida, infinitas vezes na variedade, no 

avanspettacolo, no cinema, nos romances, na própria vida. O Gatto e a Volpe são os 

Fichi d‟India, dois palhaços maravilhosos, irrefreáveis e inexplicáveis, como são os 

palhaços, passam da diversão e da palhaçada ao terror, fazem medo mesmo. Quando 

eles entram em cena, tudo se quebra, despedaça-se, não há mais nenhuma regra, isso 

é justamente o incipit do teatro, da ação teatral‖
167

. (BENIGNI, 2006, p. 87).  

Bastante elogiada é a atuação de Kim Rossi que interpreta o grande amigo de 

Pinocchio, Lucignolo, numa interpretação magistral, segundo Ciota. De fato, na sua 

interpretação, Rossi convence como o colega desobediente e espertalhão de Pinocchio. Crespi 

chega a afirmar que Lucignolo é o único personagem que leva ao filme uma rajada de 

vitalidade. Rossi se torna a surpresa do filme, possivelmente, por dar a sua marca à 

interpretação, além de se ver traços da direção de Benigni. Chama a atenção o fato de não 

forçar uma infantilização, visto interpretar uma criança, além de trazer dinamicidade a todas 

as suas cenas. Benigni (2006, p. 205) corrobora os elogios: 

―Lucignolo é Kim Rossi Stuart, um ator formidável, angélico e amaldiçoado, de uma 

beleza grandiosa, estatuária, uma beleza do século XIX. Eu, de manhã, chegava ao 

set e via-o passear sozinho, movendo silenciosamente a boca, quem sabe se 

repassava a fala ou dizia orações, ou algo sem sentido, algum trava-língua, ou se 

falava da sua vida. Via Lucignolo e não pensava ‗ali está Kim Rossi Stuart‘, mas 

pensava ‗ali está mesmo Lucignolo‘ com um olhar tão angélico, de nos fazer querer 

bem imediatamente‖.
168

 

                                                                 
166

 Peppe Barra ha dovuto recitare senza nessuno davanti per via degli effetti speciali, solo con  un verde, il verde 

dappertutto e il nulla; eppure la destreza e la forza con la quale ha affrontato questo personaggio sono veramente 

stupefacenti 
167

 ―Collodi ha inventato una coppia che è una sola persona, il Gatto disse i finali della Volpe, expediente 

ripetuto poi infinite volte nel varietà, nell‘avanspettacolo, nel cinema, nei romanzi, nella vita stessa. Il Gatto e la 

Volpe sono i Fichi d‘India, due clown meravigliosi, inarrestabili e indefinibili come sono i clown, passano dal 

divertimento e dalla buffoneria alla terrificanza, fanno proprio paura. Quando loro entrano in scena tutto si 

rompe, va in frantumi, nessuna regola sussiste più, che è proprio l‘incipit  del teatro, dell‘azione teatrale‖ 
168

 ―Lucignolo è Kim Rossi Stuart, un attore formidabile, angelico e maledetto, di una bellezza grandiosa, 

statuaria, una bellezza ottocentesca. Io al mattino arrivavo sul set e lo vedevo passeggiare da solo, muovendo 

silenziosamente la bocca, chissà se ripassava la parte o diceva preghiere, o dei nonsenso, degli scioglilingua, 
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 Mino Bellei, no papel de Medoro, que conduz a Fata Turchina na sua carruagem, 

apresenta um perfil típico do teatro na sua maneira de se posicionar em cena (com passos 

firmes e bastante encenados) e a forma como melodia o seu texto, fazendo lembrar uma 

cantarola. Danilo Donati transformou Bellei no sábio e gentil cocheiro da Fata Turchina, 

seguindo a descrição de Collodi (2010, p. 108): 

― (...) un magnifico Can-barbone, che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e 

quale come se fosse un uomo. Il Can-barbone era vestito da cocchiere in livrea di 

gala. Aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d‘oro, una  parrucca bianca 

coi riccioli che gli scendevano giù per il collo (...)
169

‖ 

Por questões de tempo, o que sempre acontece nos filmes, os personagens ocasionais 

foram reduzidos significativamente na adaptação fílmica, eliminando-os para dar agilidade à 

narrativa. São eles: 

PERSONAGENS MASCULINOS OCASIONAIS 

 POSITIVOS NEGATIVOS NEUTROS 

HUMANOS Mangiafoco Carabinieri Carabinieri 

 Contadino Compagni Direttore 

 La guardia della 

prigione  

Eugenio Compratore 

 Giangio Giandarmi Uomo nella spiaggia 

  Omino  

  Contadino Padrone   

  Giudici  

    

INTERMEDIÁRIOS   Arlecchino 

   Pulcinella 

   Marionette 

    

ANIMAIS Colombo Giudice Scimmione Dottori 

  Pesce-Cane Conigli 

Tabela 6 – Personagens masculinos ocasionais em Pinocchio. 

É bastante provável que a significativa exclusão dos animais na narrativa fílmica 

tenha sido adotada pela necessidade de utilizar efeitos especiais, o que encareceria, ainda 

mais, a produção. Por esse motivo, Benigni escolheu apenas alguns animais para investir na 

sua produção, sem perder de vista a leitura collodiana. 

                                                                                                                                                                                                           
oppure se parlava della sua vita. Vedevo Lucignolo e non pensavo ‗c‘è Kim Rossi Stuart‘, ma pensavo ‗c‘è 

proprio Luciognolo‘ con uno sguardo così angelico da volergli bene subito‖. 
169

 ―(...) um magnífico poodle, que andava erguido sobre as patas traseiras, tal e qual uma pessoa. O poodle 

estava vestido de cocheiro em libré de gala. Tinha na cabeça um chapéu de três pontas debruado de galão de 

ouro, uma peruca branca com cachos que lhe des ciam pelo pescoço (...).‖ 
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Dos importantes personagens ocasionais, começaremos analisando Mangiafoco. 

Benigni (2006, p. 69) mantem a inicial dureza de Mangiafoco e a sua posterior doçura e 

solidariedade para com Pinocchio: ―Mangiafoco é Franco Javarone, um napolitano, 

maravilhoso, gigantesco, com um olho setembrino, com um olhar no qual se vê, 

imediatamente, a bondade, porque se deve descobrir, logo, que Mangiafoco é bom170‖.  Sua 

presença é fundamental também na narrativa fílmica, pois as moedas que Mangiafoco dá ao 

Pinocchio/Benigni o colocarão em grandes riscos. 

Outra importante representatividade que Benigni manterá na sua obra são os 

camponeses. O primeiro será aquele que prenderá Pinocchio, ao cair numa armadilha posta 

para quem invadisse a sua propriedade. 

Podemos perceber que o camponês está trabalhando, tem uma enxada na mão e a 

carroça cheia de folhas, a relação campo/trabalho é mantida da mesma forma que em Collodi, 

contudo, Benigni não dará um maior espaço ao personagem na sua narrativa. Parece que a sua 

presença serve somente como ponto de ligação para retomar Lucignolo na narrativa. Depois 

de ficar como cão de guarda apenas por uma noite, consegue escapar com a ajuda do amigo 

(Figura 33). 

 

Figura 32 – Lucignolo coloca-se a postos para salvar Pinocchio 

O outro camponês é representado pelo bondoso agricultor Giangio, responsável pela 

transformação de Pinocchio/Benigni através da oportunidade de trabalho que lhe concede 

(Figuras 33 e 34).   

                                                                 
170

 ―Mangiafoco è Franco Javarone, un napolitano, meraviglioso, gigantesco, con un occhio set tembrino, con uno 

sguardo dal quale si vede subito la bontà, perché Mangiafoco si deve scoprire subito che è buono ‖ 
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Figuras 33 e 34 – Giangio trabalhando na sua horta 

Assim como aconteceu no livro, a presença masculina foi bem representada através 

dos personagens principais, na adaptação fílmica. Em contrapartida, a única personagem 

feminina de toda a obra é a Fata, que como já foi dito que pelo próprio Benigni, é o centro da 

história, presente em todos os personagens, pois interfere diretamente nos seus destinos. 

A ressignificação da presença feminina acontece em dois momentos, na inserção da 

Fata na narrativa e na inserção de mulheres do povo na figuração. Benigni é o extremo oposto 

de Collodi no que tange o posicionamento machista, por isso as mulheres terão uma 

significativa presença, mesmo que representadas no pano de fundo da narrativa benigniana. 

A importância da personagem de Nicoletta Braschi foi divulgada antes mesmo da 

exibição do filme, já ressignificada nos elementos para-textuais. O folder do filme destaca a 

Fata e coloca-a como central, ela só não é mais importante que Pinocchio. 
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Figura 35 – Folder do filme Pinocchio 

A Fata Turchina de Benigni aparece nos quatro primeiros minutos do filme, antes 

mesmo de Pinocchio. Na verdade, ela dá o sopro na borboleta que toca a lenha que se 

transformará em Pinocchio/Benigni. Collodi só havia inserido a Fata no décimo quinto 

capítulo do livro, na centésima página, como justificativa para salvar o boneco enforcado. 

Benigni abre a sua narrativa com a chegada da Fata, numa carruagem conduzida por Medoro 

e levada por diversos ratinhos brancos. 

Braschi apresenta a docilidade típica dos seus personagens, diferentemente da 

movimentação de Pinocchio, ela é sempre estática. Piero Cudini chegou a classificá-la como 

―uma Fata Turchina imóvel, fria e inexpressiva‖. Dentro da perspectiva fantástica, quase 

espiritual, a atuação não poderia ser diferente, dessa forma, o que há de mais forte na 

interpretação de Braschi é o seu olhar, olhar de quem vela, de quem cuida, de quem 

repreende, entende e acolhe. A importância do olhar é tão significativa que Benigni, numa 

outra entrevista concedida a Alberto Crespi, também do L‟Unità, confirma que ―não consegue 

imaginar uma outra Fata Turchina sem os olhos de Nicoletta‖. 

A sua presença é mais espiritual do que maternal, ela aparece mais como uma santa 

do que como uma mãe. No livro, é clara a essa relação maternal entre Pinocchio e a Fata, ele 

inicialmente a percebe como irmã e depois passa a chamá-la de mãe, o boneco usa a palavra 

mamma (mamãe) 16 vezes e mammina (mamãezinha) uma vez.  

Em nenhum momento da adaptação fílmica, Pinocchio-Benigni menciona essas 

palavras, é sempre Fata ou Fatina, percebe-se uma ressignificação do papel materno no filme, 
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que dá espaço a uma presença mais espiritual, afinal ela dá vida a Pinocchio, faz de tudo para 

salvá-lo de todas as enrascadas, revela-se onipresente mesmo não estando nas cenas de 

Pinocchio. A sua imagem é inserida na narrativa, sempre preocupada e com o pensamento no 

peralta Pinocchio-Benigni, ela está sempre disposta a perdoá-lo e aceita-o como é. Essa é a 

leitura que Benigni faz da sua Fata Turchina: 

―A fata conhece tudo, está acima de todos, sabe o que acontecerá a Pinocchio, sabe 

que nenhum de nós poderá ser feliz, mas que temos o dever de procurar a felicidade. 

Joga com Pinocchio, às vezes, de maneira cruel. Quer vê-lo, assim como é, o maior 

tempo possível. Quando Pinocchio torna-se um garoto, conscientemente, ela vai 

embora. Observa-o sempre com dois olhos enormes e divertidos. Repreende-o, 

amedronta-o, humilha-o. Quer educá-lo, mas o ama quando não é educado. Deve 

salvá-lo, mas o ama quando está perdido. Queria-o consigo, mas deve deixá-lo. É 

tudo aquilo que existe de feminino no mundo. É suave. É a doçura, a alegria, o 

sentimento, o amor, a ternura. Mas quer se divertir. Quer se divertir e Pinocchio 

diverte-a. Veste-se como se vestem as fadas. Com a luz‖.
171

 (BENIGNI, 2002, p. 

114) 

A relação da Fata con Pinocchio-Benigni também pode gerar outra interpretação, o 

amor matrimonial, ao invés do amor filial. Provavelmente, Benigni achou forçada uma 

relação maternal com Braschi, fato é que ele aboliu qualquer menção verbal sobre a 

maternidade, e ele próprio confirma essa possível ressignificação entre a Fata e Pinocchio: 

―(...) é a única mulher, o único personagem feminino de todo o romance e é esposa, 

ela é justamente a esposa, disse sim ao matrimônio com essa história e jurou-lhe 

fidelidade e nunca a traiu. Somente uma mulher que representa todas. A Fata 

turchina está dentro de todos os personagens, está dentro, até mesmo, do próprio 

Pinocchio (...)‖.
172

 (BENIGNI, 2006, p. 171) 

Vimos que Collodi esqueceu e negligenciou qualquer presença feminina real, em sua 

narrativa. Benigni, por sua vez, ressignificou a presença desse gênero na sua adaptação. Ele 

não poderia inserir mulheres na narrativa principal, pois se desviaria muito do texto de 

partida, e poderia se perder na narrativa, então ele decidiu inserir uma presença constante de 

mulheres na figuração. Apesar de ser considerado menor, pois Benigni poderia muito bem ter 

                                                                 
171

 ―La fata conosce tutto, è proprio sopra tutti, sa cosa acadrà a Pinocchio, sa che nessuno di noi potrà essere 

felice, ma che abbiamo il dovere di cercare la felicità. Gioca con Pinocchio a volte in maniera crudele. Vuol 

vederlo così com‘è il più a lungo possibile. Quando Pinocchio diventa un ragazzo per bene lei se ne va. Lo 

guarda sempre con due occhi grandissimi e divertiti. Lo redarguisce, lo impaurisce, lo umilia. Lo vuole educare 

ma lo ama quando non è educato. Lo deve salvare ma lo ama quando è perduto. Lo vorrebbe con sé  ma lo deve 

lasciare. È tutto ciò che di femminile c‘è al mondo. È soave. È la dolcezza, la letizia, il sentimento, l‘amore, la 

tenerezza. Ma si vuole divertire. Si vuole divertire e Pinocchio la diverte. Si veste come si vestono le fate. Con la 

luce‖. 
172

 ―(...) è l‘unica donna, l‘unico personaggio femminile di tutto il romanzo ed è sposa, lei è proprio la sposa, ha 

detto sì al matrimonio con questa storia e le ha giurato fedeltà e non la tradisce mai. Una sola donna che le 

rappresenta tutte. La Fata turchina sta dentro a tutti i personaggi, sta dentro persino a Pinocchio stesso (...)‖. 



134 

 

mantido a ativa presença dos homens nos mais diversos momentos do filme. Ele ressalta uma 

presença ativa da mulher na vida social no final do século XIX. 

Já nas primeiras cenas das peraltices do Pinocchio/pedaço de madeira, vemos 

diversas mulheres desempenhando os mais variados papeis. Em plano aberto, a câmera mostra 

uma visão geral da praça que está bastante ocupada e depois a câmera vai captando alguns 

aspectos particulares da vida cotidiana da cidade. Com planos médios, a câmera passeia e 

apresenta (figura 36) duas mulheres que são cumprimentadas por um educado senhor que 

distintamente tira o chapéu para elas; do lado oposto da mesma imagem, temos uma senhora 

simples vendendo sua mercadoria para uma interessada senhora. A câmera sobe e mostra uma 

mulher batendo o tapete numa janela, ou seja, cuidando da casa (figura 37). Essa mesma 

mulher afugenta a borboleta que está prestes a tocar na madeira. Benigni destina a esses 

figurantes participação nos elementos relevantes da narrativa, eles nunca são colocados por 

acaso, são interligados à história principal. 

 

Figura 36 – Mulheres na praça 

 

Figura 37 – Uma senhora em seus afazeres domésticos 
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A câmera vai se movimentando, desce e passa em meio às pessoas que estão na 

praça, vemos mulheres vendendo hortaliças (figura 38) e logo após essas mesmas pessoas 

serão surpreendidas pelo surgimento inesperado da madeira rolando e saltando em meio à 

multidão. A lenha vai passando e ao fundo somos apresentados à sociedade da época: uma 

mulher ensinando bordado à outra (figura 39); uma mulher sendo cortejada, enquanto outra 

passeia com o seu marido (figura 40); outra, ainda, estendendo a roupa para secar (figura 41).  

  

Figura 38 – Mulheres vendendo hortaliças  

 

Figura 39 – Mulheres bordando ao fundo 

  

Figura 40 – Mulheres passeando e outra sendo cortejada 
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Figura 41 – Mulher no seu afazer doméstico 

Apesar das imagens mostrarem o retrato da sociedade patriarcal que destinava a 

mulher para os serviços domésticos, para ser esposa e mãe; elas retratam, também, uma vida 

ativa de mulheres que saíam de casa para passear, namorar, fazer compras das mais diversas. 

Quando Geppetto se assusta com a voz vinda da madeira e sai assustado de casa, podemos 

perceber duas mulheres ao fundo (figura 42) que vem segurando folhas, como se estivessem 

voltando de alguma aula. 

 

          Figura 42 – Mulheres, ao fundo, segurando cadernos 

 Nas cenas de Pinocchio/Benigni nas ruas da cidade, não somente nas iniciais, 

sempre tem uma figuração feminina (figuras 43, 44 e 45), mulheres das mais diversas idades: 

adolescentes, jovens, adultas, anciãs que estão comprando, conversando, visitando as amigas, 

namorando, vendendo, carregando madeira. Apesar de bem representadas, elas estão no pano 

de fundo da ação, então requer do leitor mais atento perceber essa presença que é constante. 
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 Figura 43 – Mulheres, ao fundo, comprando vasos, enquanto Pinocchio passa em frente 

ao teatro. 

 

Figura 44 – Mulheres, ao fundo, conversando na cena do encontro de Pinocchio com o 

Gatto e a Volpe. 

 

Figura 45 - Pinocchio lamentando a perda da Fata, que ele acredita estar morta, e o 

desaparecimento de  Geppetto ao mar; ao fundo, uma jovem vende roupas a uma 

senhora. 

Seria, decerto, exagerado esperar o aspecto empoderado da mulher tal como 

compreendemos hoje, pois Benigni retrata a mulher de uma sociedade ainda fortemente 
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patriarcal, mas ainda assim somos apresentados a mulheres que não vivem somente no lar e 

para o lar, mas estão presentes nos mais diversos ambientes e desempenhando outras funções 

que não somente a doméstica. Mas diferente de Collodi que se limitou ao personagem 

feminino da Fata e o seu aspecto fantástico e maternal, Benigni ressignifica o papel da Fata 

retirando o aspecto materno da relação com Pinocchio e faz uso das possibilidades do texto 

artístico cinematográfico para inserir a presença feminina em diversos momentos da narrativa. 

4.3.3. O elemento fuga: análise de uma cena 

Pinocchio é um personagem ambíguo, condicionável e, por isso, instável em demasia. 

Esse seu estado de tensão evolutiva perene o leva a estar sempre em transformação, não 

somente física, lembremos as suas diversas passagens, fantoche, animal (burro) e, por fim, 

garoto. Mas também interior, antes é impulsivo e depois maduro. Por essa razão, Pinocchio 

está sempre em movimento, está sempre em fuga.  

Não é por acaso que Collodi recorre, na sua descrição, a similitudes com uma série de 

animais que evidenciam a velocidade, a agilidade e a resistência. Pinochio é um sujeito 

dinâmico que se opõe ao caráter estático típico dos personagens-ajudantes (Grillo Parlante, 

Lumaca e outros). Estes, por outro lado, são sujeitos reflexivos, que se movem lentamente e, 

como uma formiga, usam o tempo a sua disposição, sem pressa. Pinochio é, por assim dizer, 

uma cigarra: é impulsivo e faz tudo sempre rapidamente, sem nunca refletir. 

Essa primeira contraposição vai, ao mesmo tempo, com a segunda. Pinocchio é 

indeciso porque não sabe o que quer, ou pensa em saber, mas ingenuamente, e por isso está 

em um plano inferior aos ajudantes ―conselheiros‖, que são precavidos e sabem sempre o que 

é o melhor a ser feito. Por não saber o que deseja deveras, Pinocchio encontra-se em uma 

posição de dependência cognitiva e está sempre atrás de alguém que lhe abra os caminhos, 

cedendo às tentações dos oponentes, por exemplo, a música do teatrinho do Mangiafuoco, as 

promessas do Gatto e da Volpe, ou a proposta do País dos Balocchi de Lucignolo. 

Nessa busca por liberdade, que se dá, também, através de um contínuo confronto com 

os demais personagens, Pinocchio encontra-se em constante fuga durante toda a narrativa, até 

a realização plena de tornar-se um menino de verdade. 

A fuga, dessa forma, torna-se tema de representação e insere-se no esquema positivo 

da contradição liberdade e não liberdade. Para alcançar essa autonomia, Pinocchio se coloca 

em movimento, na estrada, como veremos no espaço de fronteira casa (Coerção) e fora de 
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casa (Liberdade). A verdadeira e real ―fuga‖ é descrita do capítulo IX (―Pinocchio vende 

l‟abbecedario per andare a vedere il teatro dei burattini173‖) ao capítulo XXXII (―A 

Pinocchio vengono le orecchie da ciuco...174‖) e se pode postular como instabilidade e desejo 

de mudança, em vista de uma transformação seja física ou interior. Nesses capítulos, 

Pinocchio abandona o espaço familiar representado pela casa de Geppetto, para buscar a 

aventura fora de casa. E é na aventura – não é por acaso o título do romance ser Le avventure 

di Pinocchio – que o fantoche entra em contato com numerosos oponentes (camponês, 

pescador, o homenzinho do País dos Balocchi, o domador do circo) e se vê enfrentando 

algumas provas significativas que lhe permitirão conquistar a competência para se tornar um 

menino.  

Essa oposição constante entre Pinocchio e alguns personagens faz com que ele esteja 

em constante fuga, em constante movimento. Como analisamos no capítulo 2, a fuga permeia 

a quase totalidade da obra literária, e não seria diferente na adaptação. Na sua constante 

inquietação, Pinocchio parte pelo vilarejo, provocando diversas peripécias.  

Temos o texto fílmico como uma totalidade significante, que efetua operações 

tradutórias particulares próprias das suas características textuais, portanto, apresentaremos as 

estratégias de ressignificação realizadas pelas escolhas do plano da expressão. Portanto, essa 

movimentação de Pinocchio em direção a tão sonhada liberdade apresenta algumas 

particularidades na adaptação fílmica que podemos perceber através da escolha autoral de 

Benigni, da preocupação com o público receptor do filme, da análise da atuação dos atores, da 

construção do espaço e do ritmo, além do uso do humor. Vejamos como esses elementos 

ressignificaram a obra literária, já que o livro destacou elementos bastante fortes para uma 

literatura infantil como violência, busca pelo dinheiro, assassinato, enforcamento, morte. 

As cenas analisadas, em diálogo com o texto literário, iniciarão a partir da entrega das 

moedas a Pinocchio, até o enforcamento de Pinocchio, o que corresponde os capítulos XII e 

XV do livro de Collodi. 

Assim como no livro, o dinheiro estimulará a grande fuga. Pinocchio recebe cinque 

zecchini d‟oro do poderoso Mangiafoco (figuras 46 e 47), fato que confirma a preocupação de 

Benigni em preservar elementos realísticos que revelam importantes fatos políticos e 

econômicos, num estreito diálogo com Collodi. Vimos que essas moedas são representativas 

do período do grão-ducado da Toscana, período de significativo desenvolvimento da estimada 

Toscana de Collodi. 

                                                                 
173

 Pinocchio vende o abecedário pra ir ver o teatro dos fantoches.  
174

 Pinocchio ganha orelhas de burro.  
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Figura 46 – Mangiafuoco concede cinco zecchini d’oro 

 

    Figura 47 – Pinocchio recebe as moedas  

Pinocchio volta feliz e saltitante para casa, até se deparar com o Gatto e a Volpe 

(figura 48). Benigni retrata uma ambientação realística, na cena, podemos perceber que as 

pessoas transitam normalmente pelas ruas, nas suas mais diversas atividades cotidianas, e o 

elemento fantástico fica por conta da presença dos personagens do Gatto e da Volpe. Benigni 

retrata-os metade humanos, metade animais, facilmente reconhecemos os comediantes Bruno 

Arena e Massimiliano Cavallari, que representam o grupo de teatro I Ficchi d‟India. Ao 

escolher esses personagens, Benigni acentua o tom humorístico naqueles que serão os 

perseguidores e assassinos de Pinocchio.  

 

Figura 48 – Encontro de Pinocchio com o Gatto e a Volpe  
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―Collodi inventou uma dupla que é uma única pessoa, o Gatto diz os finais da 

Volpe, expediente que é repetido infinitas vezes na variedade, no avanspettacolo, no 

cinema, nos romances, na própria vida. O Gatto e a Volpe são os Fichi d‟India, dois 

palhaços maravilhosos, incontroláveis e indefiníveis como são os palhaços, passam 

da diversão e da bufonaria ao terror, fazem medo mesmo. (...) Não tive dúvidas, 

desde quando os vi juntos, pra mim, eram o Gatto e a Volpe. Formidáveis .‖
175

 

(BENIGNI, 2006, p. 87)  

Os dois falam com Pinocchio como se fossem velhos amigos, descobrem que 

Pinocchio traz consigo as moedas e a intenção dos antagonistas fica clara. O Gatto, 

rapidamente, pega uma pedra e ambos correm atrás de Pinocchio na intenção de atacá-lo 

(figura 49). Benigni vai inserindo elementos realísticos para retratar também a violência e o 

perigo que está por vir.  

     

Figura 49 – O Gatto pega uma pedra para atacar Pinocchio 

 

Figura 50 – Depois de convencer Pinocchio, o Gatto solta a pedra  

A Volpe, na sua astúcia, convence Pinocchio da possibilidade de multiplicar as 

moedas ao enterrá-las no Paese dei Barbagianni. Toda a cena se passa na rua, e não causa 

estranhamento o fato de Pinocchio falar com dois animais, característica própria da narrativa 

                                                                 
175

 ―Collodi ha inventato una coppia che è una sola persona, il Gatto dice i finali della Volpe, espediente ripetuto 

poi infinite volte nel varietà, nell‘avanspettacolo, nel cinema, nei romanzi, nella vita stessa. Il Gatto e la Volpe 

sono i Fichi d‘India, due clown meravigliosi, inarrestabili e indefinibili come sono i clown, passano dal 

divertimento e dalla buffoneria alla terrificanza, fanno proprio paura. (...) Non ho avuto dubbi, da quando li ho 

visti insieme per me erano il Gatto e la Volpe. Formidabili.‖ 
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fantástica, eles se inserem na realidade dos cidadãos, homens e mulheres, que transitam e 

exercem diversas funções naquela sociedade. No filme, mais do que a ingenuidade, percebe-

se a ambição de Pinocchio em multiplicar suas moedas, então, sabendo da possibilidade de 

ganhar mais dinheiro, segue o Gatto e a Volpe na taberna Gambero Rosso. Enquanto o Gatto 

quer fazer uso da força bruta, a Volpe utiliza o poder de persuasão, então, ao seguir os 

assassinos, imediatamente, o Gatto se desfaz da pedra (figura 50).  

Já na taberna, eles deliciam-se com um farto jantar, mas Pinocchio está tão excitado, 

que, praticamente, não come nada e diz não haver fome alguma, fato que ressalta a ausência 

de representação da fome no personagem fílmico de Benigni. Já Collodi faz questão de 

mencionar o pão no prato de Pinocchio, símbolo da grande escassez vivida na época:  

―Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un 

cantuccio di pane, e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero 

sempre fisso al Campo dei miracoli, aveva preso un‘indigestione anticipata di 

monete d‘oro
176

‖. (COLLODI, 2010, p 87-88).  

Todos decidem dormir na taberna e pedem para serem acordados à meia-noite. 

Pinocchio vai para o quarto, enquanto os comparsas jantam. Ao voltar, repentinamente, o 

Gatto e a Volpe assustam-se de ter o plano descoberto e colocam-se com os talheres 

apontados para atacar Pinocchio (figuras 51 e 52), em dois movimentos de câmera, o primeiro 

em primeiro plano e o segundo de nuca, o diretor ressalta a tensão dos comparsas. Benigni 

mantem o tema da violência, pois os assassinos prometem atacar Pinocchio a qualquer 

momento, mas, ao mesmo tempo, esses ataques são repletos de humorismo. Quando 

Pinocchio volta para falar com o Gatto e a Volpe, ele propõe dar uma parte do que for 

recolhido aos ―amigos‖, o que causa um grande alívio aos farsantes. Eles rejeitam a proposta, 

sentem-se ofendidos, afinal, fingem que estão ali somente para ajudar Pinocchio, que fica 

encantado com a atitude dos ―novos amigos‖. 

                                                                 
176

 ―Quem comeu menos de todos foi Pinóquio. Pediu um quarto de noz e um pedacinho de pão, e deixou ambos 

no prato. Com o pensamento grudado no Campo dos milagres, o pobrezinho estva com uma prévia indigestão de 

moedas de ouro‖. (COLLODI, 2014, p. 54) 
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Figuras 51 e 52 – O Gatto e a Volpe se posicionam para atacar Pinocchio 

Somente Pinocchio chega, de fato, a dormir na taberna Gambero Rosso. A fim de 

roubá-lo, os dois espertalhões decidem sair antes do horário combinado para pegar Pinocchio 

em alguma emboscada. A noite, de fato, aparece assustadora, tanto que, enquanto Pinocchio 

caminha, inesperadamente, surge um corvo para assustá-lo (Figura 53). E, logo em seguida, é 

a vez do Grillo-parlante assustar o boneco. Então Pinocchio parte sozinho, entra no bosque e 

se depara com o espírito do Grillo Parlante, interpretado por Peppe Barra. O Grillo procura 

direcionar Pinocchio com os seus conselhos. Orienta-o a não confiar naqueles que prometem 

fazê-lo rico de um dia para o outro. Chama a atenção quanto ao avanço do horário, do perigo 

e da escuridão do caminho que Pinocchio persiste em percorrer. E alerta para o fato de que os 

meninos teimosos, não demoram a se arrepender das ações impensadas. 
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Figura 53 – Pinocchio assusta-se com um corvo. 

                 

Figura 54 – Pinocchio encontra o Grillo no bosque escuro 

A diferença da obra literária, que afirma que o tempo era tão escuro que Pinocchio 

caminhava às cegas, Pinocchio/Benigni segue saltitante na noite escura, mostrando um lado 

jocoso da cena, já que no livro fica clara a tensão do perigo que a noite traz e do temor de 

Pinocchio. 

Pinocchio despede-se do espírito do Grilo Falante, e, inconsciente do perigo, 

continua a caminhar pelo bosque (Figura 54) e pensa consigo mesmo: “Ora chissà quante 

disgrazie mi dovrebbero accadere: dovrei incontrare perfino gli assassini. Meno male che io 

agli assassini non ci credo, né ci ho creduto mai. Pensa un po‟ che paura m i fanno a me gli 

assassini177‖. Mas as suas convicções não duram muito, do escuro surgem, então, o Gatto e a 

Volpe encapuzados. O enquadramento é de costas, mostrando a narrativa impessoal, e permite 

apreciar a entrada em cena dos assassinos (Figura 55), que, sabendo das moedas portadas por 

Pinocchio, intimam-no: ―O la borsa, o la vita!178‖. Pinocchio é incrédulo, vira-se com a 

expressão aterrorizada, evidenciada por uma tomada de primeiro plano, enquadrando o 

personagem em plano americano (Figura 56). E começa, assim, a sequência da fuga. 

                                                                 
177

 Agora quem sabe quantas desgraças deveriam acontecer: poderia encontrar até os assassinos. Menos mal que 

eu não acredito em assassinos, nunca acreditei. Pensa só que medo me dá os assassinos.  
178

 Ou a bolsa ou a vida!  
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Figura 55 – Pinocchio depara-se com os asssassinos 

 

Figura 56 – Pinocchio desesperado ao ver os assassinos 

O próprio Roberto Benigni (2006, p. 95) confere uma importante significação a essa 

fuga: ―A fuga de Pinocchio com o Gatto e a Volpe, que termina com a morte do boneco, é a 

primeira verdadeira grande fuga do cinema mudo. É justamente o cinema no estado puro, vêm 

à mente Mack Sennett ou Chaplin179.‖ Nesse caso, a fuga está diretamente associada à corrida, 

pois, para o inquieto Pinocchio, são dois elementos indissociáveis, como define Tommasi: 

“A corrida: manifestação de liberdade: liberdade física, liberdade de pensamento e 

de associações mentais, de verdades espontâneas, de desejo perigoso e total. A 

corrida é um excesso de simbolismo, pois mistura, confunde e exalta todos os 

sentidos, leva-os a impulsos de hiper-realização, transforma-os em metáforas 

viventes
180

‖. (TOMMASI, apud BENIGNI, 2006, p. 38) 

Pinocchio corre o mais rápido que pode. É uma corrida rápida, mas desengonçada; 

mais nervosa do que atlética (Figura 57), sempre seguida pelos assassinos (Figura 58), até 

chegar a uma árvore. Mas os assassinos não desistem: ―Tira fuori i denari o sarà peggio per 

                                                                 
179

 ―La fuga di Pinocchio col Gatto e la Volpe che finisce con la morte del burattino è la prima vera grande fuga 

da cinema muto. È proprio il cinema allo stato puro, vengono in mente Mack Sennett o Chaplin.‖  
180

 La corsa: manifestazione di libertà: libertà fisica, libertà di pensiero e di associazioni mentali, di verità 

spontanee, di desiderio rischioso e totale. La corsa è un eccesso di simbolismo, poiché mescola, confonde ed 

esalta tutti i sensi, li porta a impulsi di iperrealizzazione, li trasforma in metafore viventi.  
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te!181‖ diz a Volpe, ―...pra você!‖ faz-lhe eco o Gatto. E ainda a Volpe: ―Tira fuori i soldi o sei 

morto, capito? 182‖, seguida do Gatto: ―...morto, entendeu?‖. Em Collodi, tudo é tenebroso: o 

bosque escuro, o horário da meia noite, os assassinos vestidos com sacos de carvão 

(COLLODI, 2010, p. 93), as vozes horríveis e cavernosas dos assassinos (COLLODI, 2010, p. 

94). Benigni tenta manter o tom sombrio da noite, com os seus barulhos assustadores, a túnica 

preta dos assassinos, mas as vozes do Gatto e da Volpe são tão finas que o tom humorístico é 

o que prevalece na cena. 

  

Figura 57 – Pinocchio em sua corrida desesperada.  

 

Figura 58 – Os assassinos seguem Pinocchio. 

 

Benigni substitui e elimina alguns instrumentos de violência utilizados pelo Gatto, no 

romance de Collodi. Vimos que o Gatto pegou uma pedra e se armou com os talheres para 

atacar Pinocchio, mas, nessa cena do filme, o Gatto não usa a faca para abrir a boca de 

Pinocchio e machucá-lo, nem tampouco Pinocchio morde a mão do animal, arrancando-a fora. 

                                                                 
181

 Passa o dinheiro ou será pior pra você. 
182

 Passa o dinheiro ou você está morto, entendeu?  
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Ao perceber os assassinos, Pinocchio corre para subir na árvore. Então os dois assassinos 

acendem um grande fogo para fazê-lo descer, numa sucessão de movimentações cômicas. 

Evidentemente, o plano é falido e Pinocchio consegue escapar mais uma vez, porém, o fogo 

usado para afugentar Pinocchio, acaba espalhando-se na roupa da Volpe e do Gatto (Figura 

59). Fato que interrompe, ao menos temporariamente, a perseguição a Pinocchio, e reafirma a 

leitura humorística de Benigni à cena, que chega a saudar os assassinos: ―Até mais, senhores 

assassinos‖. Tal fato não acontece no livro, ao contrário, eles não param a perseguição a 

Pinocchio que corre a ponto de quase perder as forças.   

 

Figura 59 – Pinocchio continua sendo perseguido pelo Gatto e a Volpe, até que 

eles percebam o fogo em suas roupas. 

Na adaptação, graças à presença dos cômicos Bruno Arena e Massimiliano Cavallari, 

como a Volpe e o Gatto, que no filme não é cego, como é apresentado por Collodi na sua obra 

literária, são apresentados intencionalmente mais hilariantes, quase burlescos. Uma ideia da 

comicidade buscada pela dupla transparece quando os dois tentam acender o fogo com 

gravetos: ―Mettile qua, non là” – “Là?” – “Qua!” – “Allora là!‖.183”; ou quando devem 

colocar-se na água porque os seus casacos começam a pegar fogo: “Buttiamoci io di qua e tu 

di là” – “Io di là?” – “No io di là, e tu di qua” – “Non ho capito di là o di qua?” – “E 

buttati!” – “Allora di qua?!.184‖.  

                                                                 
183

 “Coloque-os aqui, não, ali” – “Ali?” – “Aqui!” – “Então, ali!” 
184

 Eu me jogo aqui e você ali‖ – ―Eu ali?‖ – ―Não, eu ali, você aqui‖ – ―Não entendi, ali ou aqui?‖ – ―Se joga!‖ 

– ―Ah, sim, aqui?!  
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Figura 60 – Pinocchio continua sua fuga ainda que os assassinos tenham desistido 

temporariamente dele. 

A cena ainda continua com a corrida desengonçada de Pinocchio (Figura 60), que no 

livro é bem desesperada. Ele cai da árvore, mas consegue dar continuidade à sua fuga, mesmo 

seguido pelo Gatto e a Volpe, que correm com o fogo em suas roupas, motivo pelo qual 

desistem de Pinocchio para jogarem-se no lago, na tentativa de apagar o fogo. Pinocchio 

mesmo sabendo que está livre dos assassinos, continua a sua corrida, quando se depara com 

uma casa, para a qual corre, desesperado, em busca de socorro e proteção. ASOR ROSA 

(apud Benigni, 2006, p. 95) analisa esse momento com ambiguidade: ―Tem um Pinocchio que 

corre por energia e um Pinocchio que corre por medo: todos dois são, extraordinaria e 

profundamente, crianças, mas parece que eles correm em duas direções opostas, um em 

direção à vida, o outro para fugir dela‖185.  

Na sequência da fuga, a construção da espacialidade é explorada em grande parte 

pelo espaço horizontal, constituído do bosque escuro e se recorre a enquadramentos em 

campo total, que permitem apresentar no seu conjunto seja o ambiente, sejam os três 

personagens, mas nunca se usa tomadas subjetivas que nos permitiriam ter a visão a partir de 

Pinocchio. A fuga do fantoche termina em frente à casa da Fada que, porém, é fria com 

Pinocchio: ―In questa casa non c‟è nessuno. Non ci sono neanch‟io.186‖, e ele recorre às 

mesmas palavras do livro: ―Abbi compassione di un povero burattino inseguito dagli 

                                                                 
185

 ―C‘è un Pinocchio che corre per energia e un Pinocchio che corre per paura: tutti e due sono 

straordinariamente e profondamente bambini, ma si direbbe che corrano in due direzioni contrapposte, uno verso 

la vita, l‘altro per sfuggirla‖. 
186

 Nessa casa não tem ninguém. Nem mesmo eu. 
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assassini. 187‖. Porém, ao invés de engolir as moedas como no livro, Pinocchio/Benigni as 

esconde em um vaso de plantas (Figura 61). 

 

Figura 61 – Pinocchio esconde as moedas num vaso. 

Daí segue o ritual de morte, que nem de longe tem a forma macabra apresentada por 

Collodi. No livro, os assassinos desferiram dois golpes com duas facas compridas e afiadas 

nos seus rins, mas como era feito de lenho, a tentativa foi em vão (COLLODI, 2010, p. 103). 

Depois tentaram enforcá-lo, e deixaram Pinocchio sofrer por horas, preso ao Carvalho, numa 

noite escura e com um vento fortíssimo que o fazia girar de um lado ao outro (COLLODI, 

2010, p. 105). No filme, a cena começa com os assassinos puxando a corda, mais uma vez 

Benigni retira o cruel instrumento no ritual de morte do seu Pinocchio, e já apresenta o pobre 

Pinocchio/Benigni enforcado, tentando se desvencilhar, até soluçar já sem esperanças: ―Oh, 

babbo, babbo mio, se tu fossi qui188‖. O tom dramático da cena do enforcamento de Pinocchio 

é acentuado pela trilha sonora.  

 

Figura 62 – O Gatto e a Volpe amarram Pinocchio na árvore. 

 

                                                                 
187

 Tenha compaixão de um pobre fantoche perseguido por assassinos.  
188

 Oh, papai, meu papai, se você estivesse aqui  
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      Figura 63 – Pinocchio é enforcado. 

Os recursos cinematográficos de movimentação, na cena analisada, a utilização da 

tomada da câmera, as particulares atuações de atores tão cômicos e teatrais, como Benigni e I 

Fichi d‘India, os cortes feitos de elementos tão macabros escolhidos por Collodi, a atenuação 

da violência expressa no texto literário ressignificam a fuga de Pinocchio. De fato, Benigni 

tentou manter muitos aspectos realísticos da grande fuga, e as atualizações foram necessárias 

para a ressignificação, pois o público das narrativas infantis da atualidade não aceitariam mais 

a dureza e a violência que era retratada nos contos infantis de outrora. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investigar a literatura infantil consiste em mergulhar numa literatura que não se 

resume ao entretenimento. Ao mesclar aspectos realísticos e fantásticos, ela exerce uma 

denúncia social velada, além de apresentar um retrato social, histórico e político da época.  

Foram as significações/ressignificações dos aspectos realísticos presentes nas obras Le 

avventure di Pinocchio, de Carlo Collodi, e Pinocchio, de Roberto Benigni que instigaram a 

nossa pesquisa. 

Nosso objetivo foi identificar os aspectos realísticos na obra literária de Carlo 

Collodi, Le avventure di Pinocchio, analisando três elementos que trouxeram uma forte 

significação à obra: a ambientação, a figura feminina e a fuga e, posteriormente, partir para a 

análise de como a adaptação fílmica de Benigni, Pinocchio, ressignificou os mesmos três 

elementos, levando em consideração os diferentes contextos históricos e o processo de criação 

de cada obra. 

Consideramos importante ressaltar que a obra literária, numa compreensão 

polissistêmica, é reconhecidamente um texto canônico, e, de fato, a obra de Collodi alcançou 

um prestígio inegável, pois mesmo depois de um século da sua publicação, é objeto de 

estudos, traduções e adaptações, com pesquisas que lhe garantem um novo fôlego. 

Evidentemente, a adaptação fílmica, dentro de uma comparação, será sempre considerada um 

texto periférico. Contudo, os estudos da tradução estão reconhecendo o valor da adaptação 

fílmica com as suas particularidades de texto artístico, gerado a partir de uma interpretação e 

releitura de um novo autor que é o diretor. O texto fílmico de Benigni mantem um forte 

diálogo com o livro, mas está repleto das suas leituras, interpretações, soluções de narrativa, 

além de um forte comprometimento com o público mercadológico do seu texto. 

Na primeira etapa da pesquisa ―O Pinocchio de Collodi‖, apresentamos o forte 

diálogo da vida e da obra de Carlo Collodi. Expusemos como as suas escolhas foram 

delineando a sua profissão. De estudioso em colégio religioso a voluntário na luta pelo 

ressurgimento;  de vendedor de livros a colunista de jornais e revistas; de colunista satírico a 

escritor de literatura infantil. Todos esses percursos estão presentes, de uma forma ou de 

outra, na sua obra prima, Le avventure di Pinocchio.  

Essa obra collodiana tem um forte apelo social, ao passo que foi construída em um 

momento de mudanças políticas, econômicas e sociais pelas quais a Itália passava depois da 
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sua unificação. Para tanto, os elementos realísticos foram, aparentemente, suavizados em uma 

história fantástica na qual um boneco de madeira é criado por um velho carpinteiro, em um 

desolador ambiente de miséria. Esse boneco foge de qualquer tentativa de adaptação a um 

padrão de conveniências sociais (casa, escola), para viver diversas aventuras numa Toscana 

do final do século XIX, agrícola e repleta de problemas sociais.  

Para compreender a trajetória de Collodi até Pinocchio contamos com o apoio 

biográfico de Renato Bertacchini, Paolo Lorenzini, Alberto Asor Rosa, entre outros. 

Bertacchini (1993, p. 266) nos fez compreender que os estudos sobre Pinocchio não podem 

perder de vista ―os dados da biografia e da cultura collodiana‖.  

Somente depois de compreender o contexto histórico, social e político no qual 

Pinocchio estava inserido, passamos para a análise da ambientação, da figura feminina e da 

fuga como esses elementos trouxeram significação à obra literária ao ressaltar aspectos 

realísticos.  

Toda a obra é ambientada na região da Toscana, agrícola, pobre e repleta de 

problemas sociais. Cada ambiente revela um forte significado: a oficina de Maestro Ciliegia, o 

trabalho; a casa de Geppetto, a pobreza extrema; as prisões, um duro instrumento de educar as 

faltas das crianças; o campo, símbolo do trabalho agrícola/ trabalho infantil; a escola, uma 

forte oposição de aderir às conveniências impostas. Com efeito, pudemos refletir que as 

ambientações descritas por Collodi representam relevantes características históricas e sociais. 

Ambientes que não servem somente como elementos narrativos, mas chamam a atenção para 

questões que fogem da linha infantil, funcionam como denúncia social, e chegam até o leitor 

como um importante registro histórico. 

No que concerne aos personagens, os únicos que possuem uma representatividade 

realística são os personagens masculinos e compreendem a quase totalidade dos personagens 

da obra. Cada um configura significados referentes: à paternidade (Geppetto), ao trabalho 

(Maestro Ciliegia), à amizade (Lucignolo), à violência (o Gatto e a Volpe), ao trabalho 

agrícola (o camponês e o agricultor Giangio). À figura feminina resta o aspecto fantástico 

representado na Fata Turchina que desempenha a função de ser a portadora da moral e da 

realização dos sonhos impossíveis. Vale ressaltar que a sua presença na narrativa aparece 

como justificativa da continuação do folhetim, inicialmente interrompido com a morte de 

Pinocchio. Somente os personagens masculinos foram relevantes na representação do retrato 

social da época, de fato Collodi recusou-se a retratar a mulher de forma mais participativa na 

sociedade, ainda fortemente patriarcal e machista, assim como o era o próprio Collodi. 
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A fuga é um elemento intrínseco da narrativa, afinal está ligada a todas as aventuras 

vividas pelo boneco. Dentre todas, analisamos o que denominamos a grande fuga narrada do 

capítulo XII ao capítulo XV, quando os assassinos perseguem Pinocchio com a intenção de 

roubar-lhe as suas moedas. Collodi, nessa parte da narrativa, por vezes, usa o cômico (as 

fugas sempre trazem infelicidades para os assassinos e acentua as peraltices de Pinocchio), a 

repetição (o Gatto sempre repete o final das frases da Volpe, mostrando o seu caráter bufo); 

mas utiliza elementos realísticos que tratam de elementos bastante fortes para uma narrativa 

infantil: violência, busca pelo dinheiro, assassinato, enforcamento, morte. Dessa forma, o 

autor tenta misturar o drama à comédia, na trágica sina que destina a Pinocchio por conta da 

sua desobediência.  

Tais elementos realísticos fazem de Pinocchio um símbolo da identidade nacional 

italiana (ASOR ROSA, 1985, p. 521), que luta contra todas as mazelas da vida, sem jamais 

esquecê-las. Representa um povo alegre, que luta pelos objetivos mesmo que a realidade não 

seja favorável, que enaltece os recursos da própria terra, utilizando-os para a sua subsistência. 

De fato, Collodi nos dá um retrato bastante claro de uma época através do seu Pinocchio.  

 Na segunda etapa, ―Adaptação fílmica‖, apresentamos o percurso de Pinocchio nas 

adaptações fílmicas e os diversos estudos que respaldam e reconhecem a pesquisa dessas 

traduções. Cattrysse (1992; 2014) trouxe uma importante contribuição para o trabalho ao 

estudar a adaptação fílmica retomando a teoria dos polissistemas de Even-Zohar (1975) e 

adaptando-a aos estudos cinematográficos que reconhecem que a adaptação fílmica não pode 

ficar restrita à classificação de texto periférico. Ela deve ser estudada como um produto que 

atende a necessidades específicas, sejam de interpretação do novo autor do texto (o diretor), 

sejam comerciais (produção, escolha de atores, lançamento, entre outros).  

Partindo dessa concepção da adaptação fílmica como um texto cinematográfico, 

apoiamo-nos no conceito de Lotman (1982) que compreende o texto artístico como um texto 

gerador de sentido. Isso nos levou a compreender que um filme contribue para a 

ressignificação da obra literária. Por conseguinte, o filme pode manter o estreito diálogo com 

o texto de partida, e, ao mesmo tempo, transmitir novos sentidos ao que era fortemente 

marcado. Benigni o fez dentro de exigências pertinentes ao seu contexto histórico. Tentamos 

comprovar tais ressignificações na etapa final da pesquisa. 

Nessa etapa intitulada ―O Pinocchio de Benigni‖, o percurso de formação artística de 

Benigni, a sua produção de Pinocchio e a sua trajetória de interpretação, considerada como 

um autônomo poeta (Tessari, 1996), levaram-nos a compreender e a justificar as escolhas 
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feitas na sua narrativa fílmica. A partir do filme Pinocchio, verificamos como Benigni 

ressignificou os aspectos realísticos da ambientação, da figura feminina e da fuga, ora 

dialogando com Collodi, ora seguindo uma própria via de criação.  

A ambientação principal da narrativa de Benigni é a Toscana que também é 

apresentada de forma essencialmente agrícola, pobre, sem um aprofundamento da denúncia 

dos problemas sociais do final do século XIX. Através da ambientação de Benigni temos o 

retrato claro da sociedade da época. Os ambientes são ressignificados. A casa de Geppetto é 

conjugada à sua oficina e apesar de apresentar simplicidade, não reconhecemos uma pobreza 

extrema, já que o tema da fome não é tão recorrente como no livro. As prisões continuam a 

representar um duro instrumento de como educar as faltas das crianças, mas os dois 

momentos em que Pinocchio é preso serve para Benigni fortalecer a amizade entre o fantoche 

e Lucignolo na narrativa. O campo continua simbolizando o trabalho agrícola, mas somente a 

horta de Giangio simboliza o trabalho infantil. A escola é somente apresentada de relance. A 

cidade, representada na praça, é símbolo de intensa vida social, ali as pessoas comercializam 

os seus produtos, passeiam, conversam, pedem esmolas. Benigni ressignifica uma 

ambientação que não é sequer citada em Collodi. Apesar da ambientação de Benigni não nos 

alertar para os relevantes problemas históricos e sociais da época de Collodi, ele nos apresenta 

um ambiente de fraca denúncia social, mas de importante registro histórico, pois através dos 

ambientes apresentados temos um claro retrato social do final do século XIX. 

Nesse retrato apresentado por Benigni, um elemento que se sobressai é a figura 

feminina. Além de a Fata iniciar e concluir a narrativa de Benigni, ela perde o seu caráter 

maternal e adquire ares espirituais. O próprio Benigni identifica o amor esponsal entre 

Pinocchio e a Fata, substituído pelo amor fraternal/maternal/filial presente em Collodi. Os 

personagens masculinos continuam a ter uma representatividade realística significativa, mas 

ao ressignificar o retrato social da época, Benigni, através de atrizes figurantes, retrata a 

mulher de forma mais participativa na sociedade. Ela não somente dedica-se à casa e ao 

marido, mas também estuda, é cortejada, sai para passear e se divertir, trabalha nas atividades 

comerciais e artesanais, encontra-se na praça para conversar, ou seja Benigni apresenta o 

retrato de um empoderamento feminino iniciado no final do século XIX, que ganha sempre 

mais forças no século XXI. 

A fuga permanece como um elemento intrínseco da narrativa, também ligada a todas 

as aventuras vividas pelo boneco. Na cena da grande fuga, inserida nos capítulos do XII ao 

XV, quando os assassinos perseguem Pinocchio com a intenção de roubar-lhe as suas moedas, 
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Benigni ressignificou o tom fortemente realístico e inseriu a constante da sua interpretação: a 

comédia. Collodi mescla, na interpretação, o drama à comédia, usando imagens fortes como o 

uso de faca, da decepação da pata do Gatto com a mordida de Pinocchio, das vozes 

cavernosas dos assassinos; Benigni fez com que a comédia tivesse um espaço de destaque.  

Não que ele tenha esquecido o trágico destino de Pinocchio que envolvia violência, busca 

pelo dinheiro, assassinato, enforcamento, morte, mas em nenhum momento a cena configura-

se aterrorizante. A ressignificação parte de uma atenuação de fortes elementos realísticos 

influenciados pela sua interpretação cômica e pela escolha dos atores comediantes que 

interpretam os assassinos. A cena continuou realística, dialogou com a obra literária, mas 

atenuou os duros elementos utilizados por Collodi para moralização de Pinocchio, uma vez 

que o público contemporâneo tem uma compreensão diversa da narrativa infantil, hoje feita 

essencialmente para o entretenimento. 

De fato, nas narrativas infantis, o elemento fantástico é sempre prevalente e, por 

conseguinte, mais encantador, mais estudado e analisado. As duas análises dos elementos 

realísticos revelaram, de fato, que podem nos levar a compreender importantes aspectos 

sociais, históricos e políticos de um determinado contexto histórico, no caso de Pinocchio, o 

final do século XIX.  

A narrativa infantil literária de Collodi mostra-nos um retrato de denúncia social, 

política e econômica onde a pobreza, a lei que impunha a criança a estudar e não mais 

trabalhar para trazer o pão para casa, a exclusão da mulher na sociedade e a violência são 

temas significativos através da sua ambientação, do pouco destaque à figura feminina e do 

elemento fuga.  

Já a narrativa fílmica de Benigni utilizou os recursos próprios do seu texto artístico 

para ressignificar os mesmos elementos e expôs o retrato de uma sociedade que continou 

agrícola, pobre, mas não miserável. Benigni retratou uma sociedade ativa, produtiva e 

inclusiva, pois a mulher, antes invisibilizada, na adaptação foi inserida dentro desse contexto. 

A violência é apresentada, mas não de forma cruel, já que as narrativas infantis hoje evitam 

tais crueldades típicas dos contos infantis de outrora e Benigni é um atento leitor do seu 

público e do seu tempo.  

Assim sendo, aquele Pinocchio que Asor Rosa (1985), no seu compêndio de 

literatura italiana, considerou símbolo de uma identidade nacional porque lutou contra todas 

as adversidades e amadureceu, também pode ser refletido no Pinocchio de Benigni que 

enfrenta os mesmos desafios, dentro de uma sociedade que não fica a lamentar as injustiças 
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sociais, mas se apodera da sua realidade, incluindo e construindo um mundo de 

possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

REFERÊNCIAS 

a) Pinocchio de Collodi 

ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valter Roberto. (Org.). Afirmando diferenças: 

montando o quebra-cabeça da diversidade na escola. Campinas: Papirus, 2005. 

BACCI, Giorgio. ―Pinocchio: arte, illustrazione e critica lungo il XX e XXI secolo‖. In: Studi 

di Memofonte, rivista on-line semestrale, 13/2014, pp. 119-143. 

BALDI, Guido; GIUSSO, Silvia; RAZETTI, Mario. ZACCARIA, Giuseppe. La 

Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo. Vol. 5. Torino: Paravia, 2007.  

BASILE, Giambattista. Lo cunto de li cunti. A cura di Michele Rak. Milano: Garzanti, 1986. 

BENEDETTO, Marcella Di. Settecento, ottocento e novecento nella letteratura italiana e 

straniera. Torino: Loercher, 1994. 

BERTACCHINI, Renato. Il padre di Pinocchio. Vita e opera del Collodi. Milano: Camunia, 

1993. 

BIAGI, Guido. Passatisti. Firenze: La voce, 1923. 

BONANNI, Veronica. ―Pinocchio, eroe di legno. Modelli mitologici, fiabeschi e realistici‖. 

Cahiers d‘études italiennes, n. 15, 2012, p. 229-240. 

CALVINO, Italo. ―Posfácio‖. In: COLLODI, Carlo. As aventuras de Pinóquio. Tradução de 

Ivo Barroso. 2ª edição. São Paulo: Cosac Naify, 2012. pp. 345-353. 

CAMBI, Franco. Collodi, De Amicis, Rodari. Tre immagini d‘infanzia. Bari: Edizione 

Dedalo, 1985. 

CANDELORO, Giorgio. Storia dell”Italia moderna V. La costruzione dello Stato unitario, 

1860-1871. Milão: Feltrinelli, 1968. 

CANTON, Katia. Era uma vez Perrault. São Paulo: DCL, 2005. 

______. E o príncipe dançou: o conto de fadas, da tradição oral à dança contemporânea. 

Tradução de Claudia Sant‘Anna Martins. São Paulo: Ática, 1994. 

COLLODI, Carlo. As aventuras de Pinóquio. Tradução de Marina Colasanti. 8ª edição. São 

Paulo: Companhia das Letrinhas, 2014.  



158 

 

______. As aventuras de Pinóquio. Tradução de Ivo Barroso. 2ª edição. São Paulo: Cosac 

Naify, 2012. 

______. Pinocchio. Introduzione e commento critico da Fernando Tempesti. Milano: 

Feltrinelli, 2010. 

CROCE, Benedetto. La letteratura della nuova Italia. Bari: Laterza, 1939. 

DECOLLANZ, Giuseppe. Educazione e politica nel Pinocchio. Rebus Books, 1972. 

DEFENDI, Virginia. ―La trasformazione educativa in Pinocchio di Collodi‖. Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi di laurea, 2005. 

DIMAS, Antonio. Espaço e romance. São Paulo: Ática, 1987. 

FERRONI, Giulio. Profilo storico della letteratura italiana. Vol. II. Milano: Einaudi, 2000. 

FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação. São Paulo: Editora Ática, 1996. 

FRANCO JÚNIOR, Arnaldo. ―Operadores de leitura da narrativa‖. In: BONNICI, Thomas e 

ZOLIN, Lúcia Osana (org.) Teoria literária. Abordagens históricas e tendências 

contemporâneas. Maringá: Eduem, 2003. 

FRESTA, Mariano (A cura di). Interni e dintorni del Pinocchio. Folkloristi italiani al 

tempo del Collodi. Montepulciano: Editori del Grifo, 1986. 

GUERINI, Andrea. ―Pinóquio Universal‖. Diário Catarinense, Florianópolis, p. 3 – 3. 03 jan. 

2009. 

JOLKESKY, Lucia. ―Pinocchio tradotto in Brasile: Lobato e Colasanti‖. Scientia 

Traductionis. n. 2, 2006. pp. 18-32.  

LINS, Osman. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo: Ática, 1986.  

LORENZINI, Paolo. ―Il Collodi (ricordi)‖. In: La Lettura, 30 de novembro de 1930. 

MARQUES, Vanessa dos Santos. ―A variação do léxico nas traduces modernas de Pinóquio‖. 

In: Cadernos de Literatura em Tradução, n. 12, 2007, pp. 87-102. 

MATTEUCCI, Carlo. Sulle condizioni della pubblica istruzione nel Regno d’Italia. 

Milano: Stamperia Reale, 1865. 

OLIVEIRA, Pedro Paulo de. A construção social da masculinidade. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2004. 



159 

 

PAONE, Pina. ―Collodi, Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, Volume III‖. In: 

Rivista Enthymema, 2013, n. VIII, pp. 1-8. 

PETRINI, Enzo. Dalla parte del Collodi. Bologna: Pàtron, 1982. 

PONTI, Paola. ―‘Dobbiamo ritentare la fuga‘. L‘inizio e i finali delle Avventure di 

Pinocchio‖. L‘analisi linguistica e letteraria. Anno XXII, 2014, p. 157-166 

REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de Teoria da Narrativa. São Paulo: 

Ática, 1988.  

RICHTER, Dieter. Pinocchio o il romanzo d’infanzia. Traduzione di Alida Fliri Piccioni. 

Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2002. 

RIGHI, Andrea. ―L‘indisciplina e il suo contenuto sociale da Collodi alle riletture di Carmelo 

Bene e Luigi Malerba‖. Escholarship, University of California, 2011, pp. 1-18. 

SCHNEIDER, Raquel Elisabete Finger; TOROSSIAN, Sandra Djambolakdijan. ―Contos de 

fadas: de sua origem à clínica contemporânea‖. Revista Psicologia, Belo Horizonte, v. 15, n. 

2, 2009. pp. 132-148. 

TEMPESTI, Fernando. Introduzione e commento critico in: COLLODI, Carlo. Pinocchio. 

Milano: Feltrinelli, 2010. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa 

Castello. São Paulo: Editora perspectiva, 2012. 

TORNO, Sabrina; VOTTARI, Giuseppe. Letteratura Italiana: Dall’Ottocento al 

Novecento. Milão: Alpha Test, 1999.  

WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. The modern world-system. Vol. 1. California: 

California Universit, 2011. 

______. Análisis de sistemas-mundo: una introducción. Tradução de Carlos Daniel 

Schroeder. México: Siglo XIX, 2005. 

 

b) Adaptação Fílmica 

AUMONT, Jacques et ali. A estética do filme. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas: 

Papirus, 1995. 

BAZIN, Andre. ―Adaptation, or the cinema as digest‖. In: NAREMORE, James. (ed). Film 



160 

 

adaptation. London: The Athlone Press, 2000. 

______. ―Le journal d‘un curé de campagne et la stylistique de Robert Bresson‖. Cahiers du 

Cinéma, n. 3, junho de 1951. In: BRUNO, Edoardo (a cura di). Teorie del realismo. Roma: 

Bulzoni, 1977. 

CATTRYSSE, Patrick. Descriptive Adaptation Studies. Epistemological and 

Methodological Issues. Apeldoorn: Garant, 2014. 

______. ―Film (Adaptation) as Translation: some methodological proposals‖. Target. 

International Journal of Translation Studies. 04.01.1992, pp. 53-70. 

DUSI, Nicola. Il cinema come traduzione. Torino: UTET, 2003. 

ECO, Umberto. Semiótica e filosofia da linguagem. Tradução de Mariarosaria Fabris; José 

Luíz Fiorin. São Paulo: Ática, 1991. 

EDGAR-HUNT, Robert; MARLAND, John; RAWLE, Steven. A linguagem do cinema. 

Tradução de Francine Facchin Esteves e Scientific Linguagem Ltda. Porto Alegre: Bookman, 

2013. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. ―Teoria dos polissistemas‖. Tradução de Luis Fernando Marozo; 

Carlos Rizzon; Yanna Karlla Cunha. Revista Translatio, 2013, pp. 2-21. 

FABBRI, Paolo. ―L‘intraducibilità da una fede all‘altra‖. Carte semiotiche. n.s., n.2, 1995. 

pp. 59-73. 

GILODI, Renzo. Nouvelle vague: il cinema, la vita. Torino: Effatà Editrice, 2007. 

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. Trad. de Izidoro Blikstein e José Paulo 

Paes. São Paulo: Cultrix, 1995. 

LEFEVERE, André. Translation, rewriting & the manipulation of literary frame. London 

and new York: Routledge, 1992. 

LOTMAN, Yuri M. Estructura del texto artístico. Tradução de Victoriano Imbert. Madrid: 

Istmo, 1982. 2ªedição. 

MANZOLI, Giacomo. Cinema e letteratura. Roma: Carocci Editore, 2014.  

MITRY, Jean. Ésthétique et psychologie du cinema II. Les formes. Paris: Éditions 

Universitaires, 1965. 

PLAZA, Julio. Tradução Intersemiótica. SP: Perspectiva, 1987. 



161 

 

SKLOVSKIJ, Victor. ―Letteratura e cinema‖. In: KRAISKI, Giorgio (A cura di). I formalisti 

russi nel cinema. Milano: Garzanti, 1971.  pp. 116-117. 

STAM, Robert. ―Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade‖. Ilha do 

desterro, n. 51, 2000. pp. 19-53. 

c) Pinocchio de Benigni  

ANSELMI, William; HOGAN, Lise. ―Pinocchio: tracciato fra modernità, migrazione e 

tecnologi‖. In: SCRIVANO, Fabrizio. Variazioni Pinocchio: 7 letture sulla riscrittura del 

mito. Perugia: Morlachi editore, 2010. pp. 151 -  186. 

______. ―Ars bellica, or how Spielberg read Pinocchio to Benigni in the land of the free‖. 

Quaderni di Italianistica, vol. XXV, nº. 1, 2004. pp. 93-119. 

ASOR ROSA, Alberto. ―È proprio Pinocchio quel Benigni‖. L‘Unità, 14.04.1996. 

______. Storia della Letteratura italiana. Firenze: La Nuova Italia, 1985. 

ASPESI, Natalia. ―Pinocchio, una favola senza magia‖. In: La Repubblica, 05.10.02 

Disponível em: 

http://www.repubblica.it/online/spettacoli_e_cultura/pinocchio/aspesi/aspesi.html# 

Acesso 13.01.15 

BENIGNI, Roberto. Io un po’ Pinocchio. Roberto Benigni racconta il suo film tra le pagine 

del romanzo di Collodi. Firenze: Giunti, 2002. 

______. ―A lezione da Benigni‖. L‘espresso, 24.06.1999, p. 78. 

BETTELLA, Patrizia. ―Collodi‘s puppet in film: Disney, Comencini, Benigni‖. Quaderni di 

Italianistica, vol. XXV, n. 1, 2004. pp. 9-27. 

BONDANELLA, Peter. A history of Italian cinema. New York: Bloomsbury Academic, 

2009. 

BORGES, Selomar. ―O foco nas narrativas literárias e fílmicas: olhares no conto Pequeña 

historia policial e no filme Amores Perros‖. In: Anuário de Literatura. Vol. 15, n. 1, 2010. 

pp. 84-95. 

BORSATTI, Cristina. ―Note di produzione‖. In: http://www.tuttobenigni.it/tuttobenigni.asp 

Acesso em 06.01.2015. 

CANDIDO, Antonio. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1968. 



162 

 

CELLI, Carlo. The divine comic: the cinema of Roberto Benigni Lanham, Maryland and 

London: The Scarecrow Press, 2001. 

CIOTA, Mariuccia. ―Un divino pezzo di legno‖. Il manifesto. 11.10.2002. 

CRESPI, Alberto. ―Benigni nel paese dei balocchi‖. L‘Unità. 05.10.2002.  

CUDINI, Piero. ―Due/tre postille su Pinocchio/Benigni‖. La rivista dei libri. Edição online, 

Out.2002. Disponível em: http://www.larivistadeilibri.it/2002/12/cudini.html Acesso 

11.01.2015. 

GALLOZZI, Gabriella. ―Grazie, Pinocchio. La crisi del made in Italy e il mercato che non 

c‘è‖. L‘Unità, 01.12.2002, p. 23. 

GINSBORG, Paul. Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Torino: Einaudi, 2006. 

GRANDI, Matteo. ―Fedele a Collodi, però...‖. Libero. 09.10.02. Disponível em: 

http://news2000.libero.it/speciali/13291.jhtml Acesso 27.02.2015. 

LANDY, Marcia. Italian Film. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

LUBIN, Flaminia. ―Un burattino nel Far West‖. L‘Unità, 27.11.2002, p. 22. 

MITCHELL, Elvis. ―How many actors does it take to make a log talk?‖. The New York 

Times, 26.12.2002. Disponível em: 

http://www.nytimes.com/2002/12/26/movies/26PINO.html Acesso 11.01.15 

OLIVERO, Dario. ―A scuola, a spasso, in libreria sempre e ovunque con Pinocchio‖. La 

Repubblica, 04.10.2002. 

PAVIS, Patrice. Dizionario del teatro. Bologna:Zanichelli, 1998. 

PEJA, Laura. ―Chi è l‘attore: è davvero così ovvio?‖. (s.d) Disponível em 

http://www.ilcorto.it/ilCast_AV/Attore%20PiccoloTeatro.pdf Acesso 13.02.2015. 

SAINATI, Augusto. ―La distanza che ci separa da ‗Berlinguer ti voglio bene‘‖. Il Fatto 

Quotidiano. 23.06.12. 

TESSARI, Roberto. ―Linee di avviamento alla lettura critica dello spettacolo teatrale‖, in: 

ALONGE, Roberto; TESSARI, Roberto. Lo spettacolo teatrale. Dal testo alla messinscena. 

Milano: LED, 1996, pp. 11-53. 



163 

 

TORNABUONI, Lietta. ―Carissimo Pinocchio‖. La Stampa, 05.10.2002. Disponível em 

http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/actio

n,viewer/Itemid,3/page,29/articleid,0305_01_2002_0272_0035_2843706/ Acesso 11.01.15 

ZIPES, Jack. ―Towards a theory of the fairy-tale film: the case of Pinocchio‖. The Lion and 

the Unicorn 20, 1996, pp. 1-24.  

REFERÊNCIA FILMOGRÁFICA: 

BENIGNI, Roberto. Pinocchio. Itália: Produções Melampo, 2002. 

COMENCINI, Luigi. Le avventure di Pinocchio. Itália: San Paolo, 1971. 

HAMILTON, Luske; SHARPSTEEN, Ben. Pinóquio. USA: Walt Disney, 1940.  

 

 


