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RESUMO: A presente pesquisa visa analisar os aspectos literários em uma adaptação infantil 

da clássica obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, com o intuito de avaliar se a utilização 

desta obra é formadora de leitores críticos, tendo como base a teoria da literatura. Para tal, 

utilizam-se teóricos como, Ana Maria Machado, Roberto Sarmento Lima e Nelly Coelho. Desse 

modo, conclui-se que a produção dessa adaptação empobrece a leitura, de modo a valorizar a 

história em detrimento do enredo, quando se utiliza de recursos como a aceleração dos fatos 

em ordem cronológica e o resumo. Dessa maneira, pode-se constatar que a simplificação da 

obra afasta o leitor dos aspectos literários da obra original. 
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1. Introdução  

 

Desde as primeiras formulações teóricas a respeito da literatura, com Aristóteles, a 

relação entre a forma e o conteúdo foi estabelecida como inerente à produção literária, e o 

tratamento dado à linguagem de uma obra específica tem sido interpretado como constituinte da 

identidade de tal obra. 

Diante disso, através de um estudo comparado, observa-se, mediante a busca de artigos 

e livros, as incertezas do ato de adaptar clássicos da literatura para livros infantis. Em vista 

disso, analisou-se a relação entre a adaptação e as práticas pedagógicas do ensino de literatura 

na escola básica, em que há a predominância do reconhecimento de que a história da obra que se 

conta é superior à categoria do enredo, sobretudo porque se desconhece essa diferença 

fundamental — entre história e enredo —, hoje uma diferença clássica da teoria da literatura, 

em qualquer de suas versões. Além disso, dá-se o esquecimento da necessidade de despertar os 

alunos para os aspectos literários ou, possivelmente, a ineficiência de um ensino que não se 

esforça por dar conta dos conceitos da área, no campo da literatura. 

Assim, examinou-se a adaptação do livro infantil Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, feita por Selma Rutzen, e utilizou-se de referenciais teóricos autores como Roberto 

Sarmento Lima, Ana Maria Machado, entre outros. 
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 Desse modo, tenta-se responder a questões como esta: em qual aspecto a adaptação 

evidencia a perda da qualidade do emprego dos artifícios literários? Ela está interessada no 

modo de composição da condensação da história de Dom Casmurro? 

 

 

2. Uma breve história da literatura infantil e do uso das adaptações 

 

Decorrente de uma transformação social, promovida pelo florescimento dos ideais 

burgueses, nota-se o aparecimento do conceito de infância. Consequentemente, seria despertado 

o interesse da produção literária para esse “novo grupo”. Em um primeiro instante, percebe-se o 

teor pedagógico, já que os pedagogos e professores investiram na produção de textos didáticos 

para esse público. Entretanto, nesse mesmo período histórico surge, também, a relevância da 

produção de textos ficcionais para as crianças, obras que são caracterizadas pelas histórias de 

animais e contos de fadas. É válido ressaltar o papel fundamental do francês Charles Perrault, 

no século XVII, adaptando narrativas populares e ressaltando valores da burguesia, e dos 

alemães Jacob e Wilhelm, conhecidos irmãos Grimm, no século XIX, dado que os contos de 

fadas não foram escritos para as crianças, bem como não faziam parte da educação burguesa.  

Para Perrault e os irmãos Grimm, o ato de adaptar os contos medievais adultos diz 

respeito a recriá-los em versão literária para crianças. Ao mesmo tempo em que escreviam para 

crianças, buscavam fazer arte. A situação do século XVIII e do XIX é diferente da de hoje: não 

se trata, agora, de tomar um material sem valor literário e torná-lo literário com a adaptação, 

como foi que aconteceu antes. Assim, no contexto escolar trata-se de condensar uma obra — 

que já tem alto valor literário — e simplificá-la para atender às necessidades pedagógicas ou 

pseudopedagógicas de levar alguém a ler; mas desaparecem, em algumas adaptações, os 

aspectos literários preeminentes do texto adaptado. 

Na atualidade, as adaptações dividem opiniões. Nesse contexto, Ana Maria Machado, 

em seu livro Como e por que ler os clássicos universais desde cedo, afirma: “O que interessa 

mesmo para esses jovens leitores que se aproximam da grande tradição literária é ficar 

conhecendo as histórias empolgantes de que somos feitos”. A mesma autora diz que “o que se 

deve procurar propiciar é a oportunidade de um primeiro encontro. Na esperança de que possa 

ser sedutor, atraente, tentador. E que possa redundar na construção de uma lembrança (mesmo 

vaga) que fique por toda vida.” (p. 12 e 13). Em oposição, o professor Gustavo Bernardo 

defende: 

A única maneira de levar os jovens à leitura dos clássicos está em levá-los a 

ler cada vez mais e melhor, e sem pular etapas. Há literatura de excelente 

qualidade para todas as idades: por que adotar livros em miniatura? Por que 

seguir o exemplo nefasto das nefastas "Seleções do Reader’sDigest"? Elas 

também têm boas intenções, como mostram suas reportagens edificantes, mas 

na prática emburrecem mensalmente o seu público. (BERNARDO, 2019) 



 
É perceptível que se distinguem as perspectivas: a primeira busca aproximar os infantes 

das grandes histórias produzidas pela humanidade, enquanto o segundo autor visa despertar a 

preocupação com o conhecimento literário no lugar de uma exposição de textos fáceis para os 

mais jovens. 

Numa linha mais amena, pode-se citar a ensaísta Nelly Novaes Coelho (1996), a qual 

mostra a relevância e a exigência ao adaptar. Ela considera de extrema importância o nível da 

composição, da estrutura narrativa; nível da personagem e nível do discurso – o qual terá por 

finalidade a recriação simplificadora da linguagem narrativa, capaz de atentar o jovem leitor 

para os aspectos artísticos da linguagem, ou seja, a autora destaca a definição da adaptação 

como um processo específico de produção literária cujo fito é tornar a obra um texto mais 

receptível ao público infantil sem simplificar em demasia sua matéria literária, sua mensagem 

ou seu discurso. Entretanto, em oposição ao pensamento da escritora Nelly Coelho, é cabível 

destacar que não é possível alterar a matéria literária sem prejudicá-la em demasia, já que, ao 

alterar a maneira de composição de um texto literário, altera-se toda a forma deste; logo, há duas 

produções literárias diferentes. 

Dentre os níveis, ressaltados pela autora, em que o processo de adaptação deve se 

desenvolver está o que ela chama de fidelidade à “invenção literária” - juntamente à trama 

episódica e aos personagens -, que se refere ao dever do adaptador de deixar em seu texto 

marcas dos aspectos linguísticos e estilísticos que configuram a natureza estética da produção 

original. Nesse sentido, enquanto certos fatores da original composição - o “priom” formalista - 

serão certamente apagados pela modificação da linguagem, a obra adaptada deveria apresentar 

ao leitor mirim alguns aspectos que pudessem ser acessíveis e compreendidos por ele, 

introduzindo-o a este novo mundo aos poucos. 

 

3. Linguagem em literatura: essência da construção 

 

Ao encarar o curto terreno das formulações teóricas a respeito das adaptações de 

clássicos da literatura para a linguagem infantil, é inevitável refletir sobre a construção literária 

em si, bem como sobre sua relação com a transformação do texto em algo novo e modificado. 

Vale destacar, a princípio, o primeiro uso do termo “poiesis” para designar o que hoje 

entendemos como poesia, feito por Aristóteles. A partir dele, passou-se a entender a literatura 

como um procedimento de construção, algo que mais tarde os formalistas russos chamariam de 

“priom”. Em termos atuais, o tratamento dado à linguagem de uma obra constitui a forma pela 

qual o conteúdo - a história - é passado, consistindo essencialmente na real natureza daquela 

produção e na verdadeira fonte do prazer sentido por quem se depara com ela. 



Nesse sentido, percebe-se a direta afronta dessa concepção àquela que coloca a história 

como a parte mais importante da literatura. De fato, a ideia aristotélica de mimese pode passar a 

falsa sensação de que o “conteúdo imitador” de uma obra seria sua principal constituinte, 

porém, basta um olhar mais atento à teoria do filósofo para desvendar o verdadeiro significado 

de seu conceito, como exposto pelo crítico literário Roberto Sarmento Lima (2009, p. 50): 

Mimese não é, de uma vez por todas, imitação no sentido de cópia ou de 

subserviência a um referente externo ao texto. Ora, e se nós não conhecermos 

o elemento original? E se este nem sequer existir? Deixaria de haver prazer 

estético? O prazer advindo da mimese dá-se, agora, por um motivo que não é 

o da transposição, mecânica ou não, de um foco para outro; o prazer nasce, 

sim, da minha interação, como leitor ou espectador, com o processo artístico 

- chamado aqui de “execução”, “colorido” ou qualquer “outra causa 

semelhante” - desencadeado pelo texto. 

 
Ora, sendo, pois, a forma como se diz precisamente o que mais importa no dizer 

literário, depreende-se que o texto original - com a escolha das palavras, da ordem narrativa, das 

figuras de linguagem e formas discursivas - é insubstituível e que qualquer alteração no seu 

modo de dizer caracteriza a criação de um novo texto, o que, quase certamente, acarreta a 

“perda” de elementos da obra que está sendo adaptada, mas, ao passo que isso acontece, novos 

aspectos literários são inseridos à nova obra, próprios de sua adaptação. 

Do ponto de vista narrativo, a noção de enredo se dá a partir da relação - indissolúvel - 

de forma e conteúdo. A alteração da forma indica, da mesma maneira, alteração no conteúdo. É 

possível observar, portanto, que as adaptações de clássicos da literatura não podem ser 

analisadas como as obras que as deram origem, justo porque sua forma foi alterada. Da mesma 

maneira, é cabível afirmar, a partir disso, que o foco dessas não é na criação de um enredo em 

si, mas sim, da composição de história, simplificada, voltada para um público específico.  

Tratando-se da produção da literatura infantil, a linguagem mais uma vez configura a 

essência literária, o que não significa a simplificação da forma. Pelo contrário, para o crítico e 

escritor inglês C. S. Lewis (2009), a boa literatura infantil não é aquela que se torna 

desinteressante ao adulto por sua linguagem e conteúdo simples em demasiado, mas aquela que 

será relida com prazer, com a possibilidade até de se extrair muito mais do que antes. Assim, 

aqui a forma como constituinte da obra mais uma vez se confirma. 

 

4. Análise da obra 

 

O livro Dom Casmurro, adaptado por Selma Rutzen, caracteriza-se por um narrador em 

terceira pessoa, em oposição à obra original, na qual o narrador é de primeira pessoa, artifício 

narrativo fundamental à identidade da obra. Tendo em vista que Bentinho é o narrador-

personagem, ele influencia não só a composição da história, mas também a do enredo, justo 

porque ele o constrói. Diante dessa escolha, observa-se que a adaptação “assassina” a obra Dom 



Casmurro. Pode-se citar o excerto “Capitu, porém, seguiu o filho a tempo de ouvir o 

transtornado Bentinho dizer ao pequeno que não era seu pai. ” (RUTZEN, 2012, p.32), no qual 

Bentinho é tratado como uma mera personagem 

O seguinte trecho demonstra os traços e as falhas da adaptação: 

Só porque o vizinho de banco na viagem de trem cochilou, enquanto ele 

recitava os versos de sua autoria, o cara deu-lhe o apelido de Casmurro. O 

Dom surgiu posteriormente para dar ênfase à sonoridade e pronto! Não havia 

quem não visse na expressão um motivo para a gozação. E foi assim que 

surgiu o personagem carioca nascido na rua de Mata-cavalos. (RUTZEN, 

2012, p.4)  

 

Além da mudança do foco narrativo, é relevante perceber o emprego do vocabulário 

utilizado pela Rutzen. Uma vez que, o uso de “cara” (“o cara deu-lhe o apelido de Casmurro”) 

rebaixa a obra, pois o clima do oitocentos, em Dom Casmurro, começa com a linguagem 

enobrecida, sem gírias ou termos popularescos, mesmo no discurso direto das personagens, 

quanto mais no indireto, que é o caso dessa adaptação. O emprego dos termos bem atuais 

“entrou em parafuso” e “moleca” também evidenciam uma despreocupação com a escolha do 

estilo de escrita machadiana. Como se comprova nos seguintes fragmentos: “entrou em parafuso 

então e só pensava em matar-se” (RUTZEN, 2012, p.7) e “Bentinho, porém, era obstinado pelos 

olhos de cigana da moleca (RUTZEN, 2012, p.12). 

 Assim, o emprego de uma linguagem transposta e atualizada do século XIX para o 

século XXI confirma que a adaptação se trata de outra obra. Então, pode-se inferir que o 

objetivo não é fazer o aluno querer ler Machado e sim fazer o aluno ler obras fáceis, com 

características da realidade de hoje. 

Junto a isso, o discurso indireto é hegemônico, causando uma aceleração na história
2
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nesse caso, para o público infantil.  Há uma sensação, então, de fluidez excessiva, que, ao nosso 

ver, contribui de maneira negativa, pois não há espaço entre os acontecimentos, sendo eles 

realizados de modo condensado e as informações “jogadas” ao leitor. Conclui-se que o interesse 

pela história sobrepõe a preocupação de inserir os alunos no ambiente que o desperte ao contato 

com a linguagem de forma mais artística e cuidadosa, visto que essa é fundamental para o 

enredo. Já que a atração do texto literário não se restringe à história que se conta e se lê, mas 

sim ao modo como essa está sendo contada, é necessário fomentar a relevância do enredo na 

percepção infantil, pois é o enredo que seduz o leitor literário. 

 

Mas nem deu tempo de pensar, Capitu descuidou-se por um instante e 

Bentinho pôde ver os rabiscos que a menina havia feito no muro.  A inscrição 

do nome dos dois era a mais completa declaração de amor! Bentinho, então, 

pensou: pra que ser padre, se já estou no céu? Pegaram-se então nas mãos e 

olharam-se nos olhos, unidos pela vertigem da paixão. (RUTZEN, 2012, p.8) 
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A síntese da adaptação perde o aspecto de conduzir o leitor a despertar como Bentinho 

se comporta no momento da produção de sua escrita - o processo de autorreferenciação -, como 

pode ser visto no capítulo ‘A Inscrição’ da obra original: 

 

Tudo o que contei no fim do outro Capítulo foi obra de um instante. O que se 

lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo, e antes que ela raspasse o 

muro, li estes dois nomes, abertos ao prego, e sim dispostos: 

BENTO 

CAPITOLINA 

Voltei-me para ela; Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e 

ficamos a olhar um para o outro... Confissão de crianças, tu valias bem duas 

ou três páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada; o 

muro falou por nós. (ASSIS, 1899, p.25) 

 

 

Pode-se perceber a perda de mecanismos literários usados por Machado de Assis, já 

que, nesse excerto, é revelada através da maneira como o narrador escolheu narrar os fatos. 

Dessa forma, trechos como “Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um 

instante” demonstram o modo como o narrador acelera e retoma a narrativa de acordo com o seu 

gosto, interesse e o seu poder interventivo: “tu valias bem mais duas ou três páginas, mas quero 

ser poupado. Em verdade, não falamos nada”. 

Outro efeito estilístico utilizado no texto é o do resumo, que, mesmo mostrando o 

essencial da história, sequer se aproxima do que uma vez foi pretendido pelo autor. Nesse 

sentido, Roberto Sarmento Lima observa, em seu texto “A insustentável leveza do resumo 

literário”, analisando a mesma obra machadiana, que ao sumarizar “esconde o lirismo que, 

fundamental para a compreensão do romance, se deu no âmbito do olhar” (grifo do autor). Da 

mesma forma, ao analisar o texto de Rutzen, a perda desse elemento é caracterizada pela 

ausência de uma reflexão sobre o olhar de Capitu, que apenas aparece em “Bentinho, porém, era 

obstinado pela doçura dos olhos de cigana da moleca. Olhos que refletiam a eternidade, a 

ressaca, o segredo. Arrastavam para o prazer abençoado. Olhos!” (p.13). 

Junto a isso, a tentativa de manter a perspectiva de Bentinho, mesmo que em terceira 

pessoa, se dá pela caracterização e adjetivação da personagem Capitu. Contudo, a ambiguidade, 

trazida pelo uso da primeira pessoa, e a desconfiança do leitor para com o texto são perdidas na 

construção da adaptação, assim, tomando a releitura como uma “verdade absoluta”. A 

personagem, no novo texto, somente poderá assumir as características determinadas: “articulada 

e atrevida”, “conhecia os pontos fracos de todos desde muito jovem”, “arte de dissimular”. 

Por esse motivo, pode-se inferir que a alteração de foco narrativo, da 1ª pessoa para a 

3ª, é um desserviço à obra Dom Casmurro. Concluímos que é necessário ao romance de 

Machado vir na primeira pessoa, o que mostra que o narrador tem uma intenção séria, a de 



imputar tudo de ruim que lhe aconteceu à mulher, defendendo-se e acusando-a. Ao transformar 

a construção em uma narrativa de terceira, esse aspecto desaparece. 

 

 

Conclusão 

 

Em vista disso, observa-se que a formação do leitor pode ser pautada tanto em livros didáticos, 

livros adaptados e os propriamente literários. Mas, ao aderir na formação do leitor (a) textos 

adaptados, não há um intuito de formar cidadãos capazes de perceber as nuances do que é 

literário, pois há um contraponto à concepção aristotélica e formalista. Além da falta de respeito 

ao texto literário do qual partem para adaptar, visto que a adaptação se propõe a preservar o 

conteúdo e modificar a forma - isto é, a linguagem, tendo em vista que alterar essa linguagem é 

um recurso nocivo à própria concepção de literatura. Concordamos que a adaptação analisada 

pretende, somente, aproximar o jovem leitor de uma grande história da literatura brasileira. 

Entretanto, há uma desvalorização da grandiosidade da obra ao sumarizá-la sem demonstrar 

uma preocupação literária. 

Para a boa formação de leitores é possível através da leitura de produções originais 

destinadas ao público infantil - e, portanto, com aspectos composicionais adequados a este 

público, sem a necessidade de uma interferência que modifique sua forma, uma adaptação. Ao 

trabalhar com essas produções, na sala de aula, poderão ser destacados aspectos artísticos do uso 

da língua, as verossimilhanças, o modo como a história é escrita e como ela se difere ou se 

aproxima de outras obras, além de trabalhar o porquê. 

Ainda que, como defendem Coelho e Ana Maria Machado, alguns aspectos estéticos 

sejam preservados, o conjunto terá sido modificado, o que, por si só, já promove a completa 

alteração da trama a ponto de, segundo Lima, a adaptação deixar até mesmo de dizer respeito à 

obra original. Tal fato, claramente, demonstra a incapacidade da adaptação de formar um bom 

leitor de literatura, visto que subtrai do original muitos de seus mais importantes aspectos e 

distorce sua natureza, privando o jovem e a criança de entrar em contato com a profundidade 

literária. É nesse sentido que Bernardo acusa as adaptações literárias para jovens de estarem, na 

verdade, cometendo “um crime contra os corações e as mentes de gerações inteiras” e os 

professores que as adotam de tornarem-se “cúmplices desse crime” (BERNARDO, 2009, p.90). 
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