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Capítulo 9. Apresentação e Análise dos Dados
Antes de começar, apenas uma nota: neste capítulo, por motivos óbvios de espaço e
porque tal não seria pertinente, não são dadas descrições exaustivas de todas as
diferenças e semelhanças entre original e cópia. Antes, são dados os exemplos
necessários para demonstrar os procedimentos transversais ao exercício de adaptação.56

a) Texto
O filme altera, logo à partida, a língua do original: passa do Português para o Inglês. O
guião foi escrito a partir da tradução inglesa, que, sobretudo dadas as particularidades
do estilo de Saramago, de que falamos abaixo, terá sido, por si só, especialmente difícil,
implicando uma série de alterações. A língua japonesa também é falada no filme, pelo
primeiro cego e pela mulher, mas apenas em momentos breves e pontuais.
A narração verbal do livro é quase sempre eliminada. Por outro lado, os diálogos são
relativamente aproximados. Falas idênticas podem geralmente ser encontradas no
mesmo momento genérico da acção. Por vezes, as falas são (se ignorarmos a questão da
língua) iguais: quando os vilões roubam a comida, por exemplo, o seu chefe diz para a
mulher do médico: “Não me vou esquecer da tua voz”; ao que ela responde: “Nem eu
da tua cara” (p. 141). No filme, diz-se o mesmo (0:54:28).
No entanto, a maioria das vezes, a enunciação precisa dos diálogos sofre alterações; as
falas podem ser: reformuladas, ditas de forma ligeiramente diferente mas equivalentes
em sentido; acrescentadas; ou eliminadas. Por exemplo, no livro, lemos: “o cego disse
que isso [levá-lo ao hospital] não, não queria tanto, só pedia que o encaminhassem até à
porta do prédio onde morava, Fica aqui muito perto, seria um grande favor que me
faziam” (p. 12). No filme, ele não fala da proximidade da casa (elimina texto), diz “Por
favor, levem-me a casa.” (reformula) e acrescenta: “A minha mulher pode ajudar-me”
(0:02:18).
Salvo algumas excepções devidamente referenciadas, as citações feitas neste subcapítulo são retiradas
de Ensaio sobre a Cegueira (Saramago, 1995) e de Blindness (Meirelles, 2008b), pelo que colocámos, para
simplificar, apenas a referência à página do livro (p. nº) ou ao momento do filme (h:mm:ss).
56
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Algumas partes do texto são também resumidas: um bom exemplo é o da mensagem do
governo, ouvida no manicómio; ela ocupa, no livro, quase duas páginas, para além de
que é repetida várias vezes, em parte e na íntegra. No filme, o texto é resumido,
raramente repetido (apenas repete as frases: “Atenção! O Governo lamenta ter sido
forçado a exercer…” (0:20:34 e 0:51:27)) e não é dito de uma assentada: ouve-se trechos,
claramente identificáveis como pertencendo ao mesmo discurso, mas abreviados, e
ouvidos apenas no momento da acção em que são necessários.
Mesmo mantendo um sentido próximo, algumas falas aparecem numa sequência
ligeiramente diferente. Por exemplo, no livro, antes de o ladrão levar o primeiro cego a
casa, eles conversam sobre o estranho acontecimento. Depois, o cego pergunta porque
estão parados e o ladrão justifica, dizendo que o sinal está vermelho (p. 13). No filme, a
primeira parte da conversa passa-se no caminho (0:03:30), já depois de o cego ter feito
essa pergunta (0:03:08). Isto tem a ver com a estrutura da acção, de que falaremos à
frente.
As falas podem também ser ditas por um personagem diferente, sobretudo no caso de
personagens secundários. Quando o primeiro cego cega: “A mulher que falara de
nervos foi de opinião que se devia chamar uma ambulância…” (p. 12). No filme, é uma
mulher que propõe chamar a ambulância, mas é um homem que fala na questão de
nervos (0:02:14). Aliás, o romance é muitas vezes pouco claro quanto a quem fala; no
filme, há alturas em que isso também não se percebe, mas as falas têm de ser
fisicamente colocadas na boca de um dos actores. Este tipo de alteração também ocorre
com os protagonistas, mas em falas pouco importantes ou em que é relativamente
indiferente quem as diga: quando o primeiro cego acusa o ladrão do roubo do carro, é o
médico (e não a mulher, como no livro) que lhe diz que, de qualquer forma, naquelas
circunstâncias não poderá utilizá-lo (0:23:45).
Por se eliminar narração verbal, alguns comentários do narrador passam para os
personagens, no mesmo momento da acção ou noutro. Por exemplo, no livro, o
narrador diz que o médico, no exame ao primeiro cego, “Não encontrou nada na
córnea, nada na esclerótica, nada na íris, nada na retina, nada no cristalino…” (p. 23).
No filme, no mesmo momento da acção, o médico abrevia e assume as falas do
narrador: “Nada, nada no cristalino. Nada na retina” (0:08:11). Um exemplo da segunda
situação é encontrado quando o primeiro cego e a mulher se reencontram na
quarentena: no livro, lemos “a alegria e a tristeza podem andar unidas, não são como a
água e o azeite” (p. 67); no filme, isto é dito mais tarde, no monólogo do velho da venda
preta (0:40:18). De certa forma, passa de um narrador a outro, mas o segundo é
intradiegético, participa na história. Na verdade, esta é uma tirada típica do estilo e do
génio mordaz de Saramago, colocada aqui na voz do personagem que, como veremos
adiante, de alguma forma representa o escritor e lhe rende homenagem.
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Em certas ocasiões, o discurso interior é também transformado em diálogo: a páginas
tantas, o ladrão diz: “Vou-me deitar, pelo tom foi como se tivesse querido avisar,
Virem-se para lá que eu vou-me despir” (p. 55). No filme, ele verbaliza os seus
pensamentos: “Fechem os olhos, senhoras, que me vou despir…” (0:24:20).
Estas alterações à forma do texto são, muitas vezes, motivadas pela passagem do
discurso indirecto ao discurso directo. No livro, o primeiro cego “pedia que o
encaminhassem até à porta do prédio onde morava…” (p. 12); no filme, ele diz: “Por
favor, levem-me a casa” (0:02:18). O livro também usa discurso directo, mas isso é mais
frequente no filme, pois os personagens podem ‘falar por si próprios’. As alterações ao
texto parecem espelhar a vontade tanto do argumentista quando dos actores de tornar o
discurso mais realista e credível. Nos dois momentos em que há uma narração verbal,
porém, o estilo da linguagem é muito próximo do original, ainda que nem sempre
corresponda literalmente às palavras de Saramago. O autor é profuso em palavras e
expressões muito próprias e em comentários; escolher trechos ou encurtar passagens
tornaria talvez o texto desconexo e adulterá-lo-ia, sob a ‘fachada’ de citação.
Provavelmente por isso, o texto foi reescrito, alegavelmente sem a mesma mestria, mas
no mesmo tom.
Outras alterações prendem-se com as figuras de estilo. A linguagem muito peculiar de
Saramago (que subverte inclusivamente as regras de pontuação da Língua Portuguesa)
faz uso frequente de expressões idiomáticas, ditados populares e chalaças, como esta:
“água mole em brasa viva, tanto dá até que apaga, a rima que a ponha outro” (p. 213).
Por serem difíceis de traduzir ou por integrarem a narração, que é eliminada, os ditados
e as chalaças desaparecem. As expressões idiomáticas são cortadas ou substituídas por
outras, mais coloquiais e típicas do Inglês: quando o ladrão chega ao hospital e rejeita a
autoridade do médico, no livro, ele diz: “eu não sou bom de assoar quando me chega a
mostarda ao nariz…” (p. 55). No filme, ele diz que não reage bem ao tom de autoridade:
“Àquilo que eu reajo bem (…) é a que me elogiem e que me lambam o cu” (0:24:12). O
calão é usado tanto no livro como no filme, mas nem sempre nos mesmos termos,
momentos da acção ou falas de personagens.
As metáforas nem sempre são mantidas, pelo menos à letra, mas são usadas amiúde,
nos diálogos ou na imagem. No livro, o médico instala o primeiro cego “por trás de um
aparelho que alguém com imaginação poderia ver como um novo modelo de
confessionário…” (p. 23). O filme elimina esta metáfora, mas mantém outra, no diálogo
e na imagem: no livro, o primeiro cego descreve a cegueira como “se estivesse no meio
de um nevoeiro, é como se tivesse caído num mar de leite….” (p. 13); no filme, ele diz:
“uma luz que brilha através de um mar de branco. Parece que estou a nadar em leite”
(0:03:30). Ao longo do filme, há ainda efeitos especiais que sugerem o mar de leite,
como veremos na variável c). Outra metáfora importante, que é mantida, mas alterada,
é esta: “Assim como o hábito não faz o monge, também o ceptro não faz o rei (…) E se é
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certo que o ceptro real [a arma] o anda a empunhar agora o cego da contabilidade, (…)
o rei, apesar de morto (…), continua a ser lembrado…” (p. 204). No filme, o chefe dos
ladrões auto-intitula-se rei, e fá-lo mais cedo, num diálogo modificado, antes mesmo de
iniciarem os crimes (0:45:06).
Os juízos de valor são um recurso frequente no livro. No filme, expressões como
“fatalidade” ou “pobrezinho” (pp. 12/3) tendem a desaparecer. As mesmas emoções
genéricas são, porém, manifestas na expressão facial dos personagens, de pena, censura,
pânico, entre outras. Mas, o tom muda ao longo do livro, com a degradação da situação
dos cegos; isso é claro nesta passagem: “o mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos
acabou, agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos…” (p. 135). A partir daqui, o
estilo do texto e a atitude do narrador vão-se tornando cada vez mais explícitos,
ásperos, abjectos e grotescos. Para o argumentista Don McKellar57, o tom foi
precisamente o aspecto mais difícil de adaptar. O filme perde naturalmente esta
subtileza estilística da linguagem, mas ganha outra – a da imagem, como veremos em
mais pormenor na análise da focalização. O tom das imagens e dos sons no filme
acompanha muito proximamente essa mudança de tom no livro.
b) Contexto e cenários
O contexto histórico, geográfico e cultural desta história é deliberadamente indefinido,
tanto no livro como no filme: trata-se de uma alegoria, uma situação hipotética que se
poderia passar em qualquer lugar no mundo ou momento da história. No entanto, é
impossível a qualquer discurso omitir totalmente o seu enquadramento.
No romance, há elementos que indiciam a sua fixação num tempo específico, como a
existência de elevadores, televisores ou micro-ondas: o livro foi publicado em 1995,
época em que já eram de uso generalizado estas tecnologias, mas não tanto outras como
telemóveis ou computadores. Quanto ao espaço, sabemos apenas que a história se passa
num ambiente urbano.
Em termos culturais, pode ser argumentado que o texto de Saramago (apesar de ele
viver em Lanzarote, Espanha) é marcadamente lusitano: detalhes estilísticos como os
ditados, o vocabulário e a estrutura frásica correspondem às particularidades da cultura
e da língua portuguesa (em que o livro foi originalmente escrito), mas também a um
estilo tradicional do país e da época em que o autor nasceu e foi criado. Eis um
exemplo: “Ora, é dos livros, mas muito mais da experiência vivida, que quem madruga
(…) tolera mal que outros, na sua presença, continuem a dormir à perna solta, e com
dobrada razão no caso de que estamos falando…” (p. 99).

Extra ‘À descoberta de “Ensaio sobre a Cegueira”’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 2:
06:00.
57
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Ao nível ideológico, Saramago tem uma posição crítica do status quo, da organização
social e política e da religião; é um filósofo e um humanista. O seu romance questiona
precisamente a eficácia da ordem social instituída, num momento em que a
humanidade se vê privada do sentido sob o qual assenta essa ordem (a visão) e os seus
instintos mais básicos são exponenciados. Ele reflecte sobre o sentido metafórico da
visão e as limitações que as pessoas revelam na forma como encaram o mundo.
O filme, apesar de necessariamente materializar o contexto da história, fá-lo da forma
menos definida possível. Saramago exigiu mesmo que os cenários não denotassem uma
nacionalidade específica; fazia ainda questão de que o filme não obedecesse à lógica
comercial e simplificadora de Hollywood (ao mainstreaming estético de que fala Stam58),
mas que tivesse igualmente uma visibilidade global e que fosse falado em inglês, como
‘língua universal’ que hoje é, de forma a chegar ao maior número possível de pessoas. 59
Os pedidos foram cumpridos com rigor, nomeadamente através de cortes nas cenas
mais fortes, que, nos primeiros test screenings, foram mal recebidas pela audiência
(Meirelles, 2008a: 76). Ainda que muitos vissem esse esforço como falta de coragem,
visto que o próprio escritor é bastante duro, sarcástico e explícito na sua escrita, há que
ponderar que o cinema é um meio diferente, mais material e por isso mais chocante;
manter as cenas tal como foram descritas no livro, nomeadamente as das violações,
faria com que a maioria das pessoas não visse o filme, e as próprias intenções de
Saramago, de que o filme chegasse ao maior número de pessoas, não teriam sido
atingidas.
Em termos culturais, foi escolhido um elenco multiétnico e a equipa é multinacional: há
desde brasileiros e norte-americanos, até uruguaios, japoneses e um mexicano, desde
africanos a asiáticos, passando por latinos, indianos e uma caucasiana sardenta e de
cabelo claro. Os indícios culturais do original são suprimidos e outros são adicionados:
expressões idiomáticas do Inglês e os trajes tradicionais de uma indiana e de um árabe;
o primeiro cego e a mulher são japoneses e conversam diversas vezes em japonês, por
exemplo, sobre cerimónia de Ano Novo, típica do Japão (0:34:28). A intenção era que, ao
mostrar várias culturas, a história se tornasse transversal a todas elas. Aliás, a atitude
autoritária do primeiro cego perante a sua mulher, clara quando ela resolve desafiá-lo e
juntar-se às mulheres que vão trocar o corpo por comida (1:07:30), é característica da
cultura japonesa, tal como o é da cultura tradicional portuguesa, descrita no livro, e de
outras culturas conservadoras em que a mulher deve subjugar-se à vontade do homem.
A visão ideológica genérica do original foi mantida. Uma questão acrescentada,
brevemente apresentada na adaptação, é a do racismo, talvez sugerida pela

Ver página 34, no subcapítulo As diferenças ao nível das condições materiais de produção.
Extra ‘À descoberta de “Ensaio sobre a Cegueira”’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 2:
06:48.
58
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multietnicidade do elenco: ao regressar em fila indiana do átrio, depois de o rei da
camarata três ter comunicado que o seu grupo iria passar a tomar conta da comida, o
taxista conversa com os companheiros e diz que não irá acatar ordens de um (suposto)
negro. O facto de o rei não ser, de facto, negro, e o ser o companheiro da frente do
taxista, o ajudante de farmácia, demonstra a ‘cegueira’ do preconceito (0:54:46). Esta é –
quanto a nós – só mais uma forma possível de provar a ideia genérica do livro: de que a
cegueira se não refere à limitação física de ver, mas à mental.
Os indícios históricos são actualizados na adaptação: por exemplo, o primeiro cego já
não mora no terceiro andar, mas no décimo quarto (o livro fala de prédios, não de
arranha-céus). Quanto à tecnologia, há agora telemóveis e computadores. Mas, essa
evolução é ténue (a adaptação dista do original apenas treze anos). Segundo Meirelles60,
o objectivo era, tal como na questão cultural e geográfica, criar um contexto próximo do
dos espectadores, que não os distraísse em “considerações de época” e permitisse uma
rápida e natural identificação com a história.
Quanto aos cenários geográficos, tentou-se encontrar locais pouco marcados, e alterar
os mais reconhecíveis através de efeitos especiais. As filmagens têm lugar em São Paulo,
no Brasil, Toronto, no Canadá, e Montevideu, no Uruguai, sendo que, por vezes, se
misturam, em cenários de uma cidade, elementos de outra (imagens 1 e 2). A
arquitectura e a decoração combinam estilos modernos e mais antigos (imagens 3 e 4),
para sustentar essa ambiguidade.

Imagem 1 e 2 – Plano de Montevideu, acrescentado de edifícios de Toronto, ao fundo, por efeitos especiais 61

Extra ‘À descoberta de “Ensaio sobre a Cegueira”’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 2:
14:53.
61 Extra ‘Uma visão de Blindness’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 1: 45:20.
60
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Imagem 3 – Arquitectura moderna (1:25:55)

Imagem 4 – Arquitectura antiga (1:26:59)

Neste sentido, pode dizer-se que a adaptação foi fiel porque fez alterações, algumas
delas pedidas explicitamente pelo autor do original. Como tinha de se especificar,
transformou-se a indefinição numa definição plural e actual, com a qual o receptor é
capaz de se identificar facilmente. A adaptação não foi fiel à letra do contexto, mas ao
seu efeito pretendido no espectador.
Identificámos ainda duas referências intertextuais no filme, que não têm a ver com o
romance: à música I just called to say I love you, de Stevie Wonder, cantada pelo rei da
camarata três quando pede pagamento em troca de comida (0:52:02), e aos quadros de
Lucien Freud. Outras referências pictóricas são referidas em alguns sítios na internet,
mas não encontrámos nelas uma semelhança notória com as imagens do filme. Aliás, a
própria alusão a Freud facilmente passa despercebida, pois inspira cenas muito rápidas
e muitos não conhecem a obra do artista. Mas, conhecendo-a, no caso do plano 8, pode
ser argumentado que se reproduz a estética do pintor, exemplificada pelo quadro na
imagem 6, o plano 7 claramente imita a imagem 5.

Imagens 5 e 6 – Quadros de Lucien Freud 62

62

In http://www.googleimages.com, acedido em 27-04-2010.
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Imagens 7 e 8 – Planos de Blindness (1:27:29 e 0:40:32)

Lucien Freud pinta sobretudo retratos e nus, onde os modelos estão geralmente
deitados, prostrados de alguma forma. A sua estética, nomeadamente na fase mais
moderna (desde 1970 e 80), faz uso de um denso pigmento branco-chumbo, pois
procura evitar que a cor seja notória. O pintor considera que as cores vívidas têm “um
significado emocional que [ele quer] evitar”63. As suas obras apresentam, assim, figuras
despidas, de roupa tanto quanto de emoção, abandonadas à letargia, e retratam-nas de
forma crua, chocante e visceral, o que coincide tanto com a estética quanto com a
situação retratadas em Blindness. O que se pretende é, de facto, retratar pessoas que
foram despidas da sua humanidade, da sua emoção, do seu pudor e da sua dignidade.
Quanto à canção, a sua ligação com a história parece ser apenas uma chalaça com o
facto de o seu autor e intérprete ser, também ele, cego, acrescida de um sentido irónico,
pois o conteúdo da mensagem é o oposto do sentimento que inspira a comunicação do
rei da camarata três: ele não ligou para dizer que amava os seus companheiros de
instalações, mas para lhes exigir dinheiro ou valores em troca da comida que lhes
roubara. Aqui é possível (e até lógico) argumentar que este recurso de algum modo
destoa do tom geral do filme, mas trata-se, no nosso entender, de uma questão de
opinião pessoal.
As descrições mais concretas do livro são as dos cenários onde decorre a acção. Em
alguns casos, eles são mantidos: quando o ladrão leva o primeiro cego a casa, “não
encontraram espaço para arrumar o carro” (p. 13); no filme, também não há lugar para
estacionar (0:04:02). A descrição também é, em algumas situações, alterada, sobretudo
dadas as restrições físicas dos cenários. Na cena anterior, a “estreiteza do passeio”
descrita um pouco depois no livro é trocada por um sinal de proibição de estacionar, de
forma que o cego também tem de sair do carro em frente a casa e é abandonado
momentaneamente pelo ladrão enquanto este estaciona. Numa outra cena, no livro, o
narrador diz que as janelas da camarata são demasiado altas para que se possa abri-las
(p. 100); no filme, elas não são altas, mas estão fechadas com grades, pelo que também
Lucien Freud, cit.
acedido em 05-06-2010.
63

in http://oseculoprodigioso.blogspot.com/2005/12/freud-lucien-realismo.html,
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não podem ser abertas. Essas alterações podem ser ligeiras ou mais profundas: por
exemplo, no livro, a casa do médico fica no quinto andar; no filme, é uma moradia. Seja
como for, as alterações não implicam alterações no sentido da história e nem sempre são
claramente identificáveis; são suficientemente aproximadas para serem entendidas
como coincidentes.
O manicómio tem algumas diferenças do original. A sua constituição em duas alas, com
três camaratas cada, é simplificada. As principais acções, no livro, têm lugar na
camarata um do lado direito (a do médico e do seu grupo), na camarata três do lado
esquerdo (a dos malfeitores) e algumas secundárias em outras camaratas, em especial
na segunda do lado direito; o filme resume-se a três: a camarata um, do grupo, a três,
dos ladrões, e a dois, para participantes secundários. O átrio central e a cerca exterior
são mantidos e o que Saramago chama de cerca interior é figurado pelos corredores.
Esta descrição, no entanto, não é muito clara no livro, pelo que não é possível fazer uma
comparação mais eficaz.

c) Narração e focalização
No livro, o narrador (verbal, logicamente) é extradiegético, pois não participa na
história, e, de uma maneira geral, omnisciente, porque conhece as ideias dos
personagens e todas as acções. Por exemplo, ele descreve as relações entre os cegos que
entram na camarata e os que já lá estão: “o ajudante de farmácia foi quem vendeu o
colírio à rapariga dos óculos escuros, no táxi do motorista foi o primeiro cego ao
médico…” (p. 67), relações essas que os personagens desconhecem. No entanto, a
maioria das vezes, ele alterna entre focalização externa e interna, assumindo, à vez, o
papel de observador externo e o campo de consciência de um dos personagens.
A focalização externa revela-se na narração dos eventos e na descrição de cenários: “O
disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal
vermelho aparecesse” (p. 11). Em outros momentos, para clarificar pensamentos e
atitudes dos personagens, o narrador assume o seu nível de consciência e ponto de vista
físico, apesar de manter o uso da terceira pessoa para se referir a eles: “Logo que saiu ao
patamar exterior viu a enxada. Pela posição e pela distância a que se encontrava (…),
devia ter sido atirada de fora…” (p. 85). Portanto, ele mantém o seu estatuto de
elemento estranho à história, mas conta-a sob o ponto de vista dos personagens. Este
recurso é muito frequente. Vejamos outro caso: “A mulher do médico, por exemplo, é
extraordinário como consegue movimentar-se e orientar-se por este verdadeiro quebracabeças de salas…” (p. 87). Aqui, a perspectiva não é nem a do narrador nem a da
personagem (ambos já sabem que ela vê), mas a dos outros cegos que não o sabem:
trata-se de focalização interna e não externa como parece.
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No filme, regra geral, o narrador verbal é substituído pela câmara: é também
extradiegético. A figura do narrador, que frequentemente se auto-referencia no livro, é
eliminada no filme, que assume um tom de história ‘sem narrador’, um narrador
naturalizado, invisível: a câmara. A ocularização é maioritariamente externa, pois a
câmara mostra a acção de fora, e a focalização não omnisciente, pois não sabemos mais
do que os personagens; mas, tal como no livro, a cada momento, seguimos as acções
dos personagens de perto (ponto de vista cognitivo ou focalização interna) e até, em
certos momentos, ‘vendo pelos seus olhos’ (ponto de vista visual ou ocularização
interna), mesmo se considerarmos que, ironicamente, isso significa não ver.
Os planos funcionam muitas vezes como ocularização interna secundária, ao
acompanhar o seu ponto de vista pela edição e pelo enquadramento. Eles podem sê-lo
efectivamente (vemos o que eles estão a ver, ainda que noutra perspectiva) ou apenas
sugerir esse tipo de ocularização (vemos o mesmo que eles, mas eles aparecem na
imagem) (imagens 9 e 10).

Imagem 9 – Ocularização interna secundária
propriamente dita: vemos a tesoura para a qual
olha a mulher do médico (1:09:21)

Imagem 10 – Ocularização externa, mas que
funciona como interna secundária da mulher do
médico (a única que vê) (1:38:50)

Mas, a ocularização interna primária também é muito usual. Para ilustrar o “mar de
leite” que os cegos ‘vêem’, usa-se a sobreexposição da imagem, planos apertados de
partes brancas da imagem ou efeitos de um branco texturado conseguido, como diz o
director de fotografia César Charlone64, através de fumo branco e de reflexos de um ecrã
sobre uma tina de leite (imagens 11 a 13).

64

Extra ‘Uma visão de Blindness’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 1: 43:55.
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Imagens 11, 12 e 13 – A filmagem de fumo branco e de reflexos na tina de leite65

Imagens 14, 15, 16 e 17 – Exemplos de efeitos criados para dar a ideia de cegueira ou,
pelo menos, da sensação de ter dificuldades de visão. (0:52:25, 0:04:25, 0:31:53, 0:22:14)

Meirelles é minucioso neste processo. A cada passo mostra o ponto de vista dos
personagens: imagens desenquadradas e desfocadas, jogos de reflexos e transparências,
em vidros e espelhos, combinados ou não com o efeito de “mar de branco”, são usados
sobre a ocularização externa, de forma a fazer o espectador experienciar as limitações
impostas pela cegueira, descritas, no livro, pelo narrador (imagens 14 a 17). Um
exemplo interessante, difícil de entender num visionamento rápido, é aquele em que, ao
sair do refeitório, uma mulher passa à frente de uma mesa e o tampo desaparece; de
seguida, o rapazito passa por ela e choca contra o ‘vazio’, e então o tampo reaparece
(imagens 18 a 21). O espectador é apanhado de surpresa porque, tal como o rapazito
cego, não se apercebeu de que o tampo da mesa lá estava. O ruído inesperado da
pancada provoca no espectador um baque emocional, uma sensação negativa de susto,
aproximadamente correspondente àquela sentida pelo personagem. Não deixando de
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Extra ‘Uma visão de Blindness’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 1: 43:55.
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ver totalmente acena que lhe é apresentada, ao espectador é omitida a visão de um
obstáculo que, afinal, estava presente.

Imagens 18, 19, 20 e 21 – O ‘aparecimento’ e ‘desaparecimento’ do tampo da mesa (1:00:48)

Mas, para além destes recursos, o filme também recorre a câmara subjectiva
propriamente dita. Quando o primeiro cego recupera a visão, por exemplo, começamos
por ver, pelos seus olhos, o mar de branco, que se vai transformando lentamente na
espuma do café que tem à sua frente; então, ele olha a mulher do médico, um plano
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rápido mostra a expressão dela e, nos minutos seguintes, a acção é mostrada a partir do
ponto de vista do primeiro cego (1:45:33).
Por vezes, a ocularização é secundada pela auricularização, ou seja, o ponto de ‘vista’
sonoro: como os personagens não vêem, a imagem torna-se difusa e percebemos mais
claramente a acção através dos sons ambiente, por exemplo, nas situações em que os
vilões se aproximam ou vigiam a entrada da camarata com canas (ouvimos o ruído das
canas a arrastar no chão) ou, nas cenas de violação, os gritos e gemidos de dor das
mulheres e as gargalhadas maquiavélicas e os gemidos de prazer dos homens. Nestes
casos, a imagem é desfocada, confusa, quase indiscernível; são os sons que guiam o
espectador pela narrativa e não a imagem.
Como já foi referido, os comentários do narrador são quase sempre eliminados, como
este: “Os cépticos acerca da natureza humana, que são muitos e teimosos, vêm
sustentando que se é certo que a ocasião nem sempre faz o ladrão, também é certo que o
ajuda muito” (p. 25). Muitos comentários, no entanto, não sendo verbalizados, são
incluídos na imagem: o plano abaixo ilustra a imundície, o “cheiro nauseabundo”
(facilmente imaginável), a situação desumana em que os cegos se encontram, como
animais, e a perda de identidade de que fala frequentemente o narrador do livro: os
documentos abandonados simbolizam a identidade perdida, a almofada o conforto, e o
estado em que se encontram a sua indignidade. Ao passar pelos objectos, o homem
decadente pisa-os, ignora-os, alheio a eles. Certamente, esta descrição é tácita, e não
explícita, concretamente nomeada, como no livro. Ainda assim, ela está lá, sob outra
forma, uma forma eminentemente cinematográfica.

Imagens 22 e 23 – Plano que resume simbolicamente a degradação das condições na quarentena (0:34:17)

Deste modo, o narrador verbal perde poder no filme, já que a narração passa a ser feita
por várias entidades. Aliás, na forma como aparece no livro, ele desaparece, pois, ainda
que haja narração verbal, pelo velho da venda preta, e este represente a figura de
Saramago, não é este personagem, aqui intradiegético, que narra a maioria dos
acontecimentos no filme. É, a este respeito, curiosa uma passagem do livro, que
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demonstra o poder que o narrador tem, aí, sobre a história. Depois de várias linhas a
citar o personagem (coincidentemente, o velho da venda preta), ele diz:
A partir deste ponto, salvo alguns soltos comentários que não puderam ser
evitados, o relato do velho da venda preta deixará de ser seguido à letra (…).
É motivo desta alteração (…) a expressão sob controlo, nada vernácula,
empregada pelo narrador, a qual por pouco o ia desqualificando como relator
complementar… (pp. 122/3).

Nesta perspectiva, o narrador do livro é, de facto, desqualificado no filme, ainda que a
tal obriguem as diferentes características do medium cinematográfico. E não podemos
esquecer que a entidade narradora não pode ser confundida com o autor físico de uma
obra66.
Outros comentários e trechos de discurso interior são, no filme, ilustrados e sugeridos
pelas expressões faciais, acções e diálogos. Por exemplo, o livro diz: “O médico deu
uma explicação acessível a um entendimento normal, que satisfez a curiosidade dela…”
(p. 29). No filme, esta atitude está patente no paternalismo do médico perante a mulher:
na sua expressão facial, no diálogo que é acrescentado, e no comportamento desastrado
dela, que assume a atitude de inferioridade implícita no livro (0:11:10). Numa outra
situação, no livro, quando o ladrão leva o primeiro cego a casa, não chega a entrar, mas
o cego sente-se indefeso e teme ser assaltado, por não conhecer as intenções do
estranho. Isto é-nos revelado pelo narrador. No filme, devido à dificuldade em
materializar ou mostrar estes receios apenas pensados, a acção trouxe o ladrão, sem ser
convidado, para dentro de casa, comentando com ar cobiçoso a sua beleza; assim,
podemos tomar consciência, através das expressões do personagem, do sentimento de
desorientação e medo, de pânico mesmo. Outro comentário, aliás, mais rebuscado, é
igualmente sugerido pelo filme: na análise da adaptação fílmica, descrevemos a atitude
das três mulheres que se banham à chuva, quase no final da história, na varanda de
casa do médico, como se fossem meninas, rindo e gracejando com infantilidade
(1:40:38). Na comparação com o livro, constatámos que o narrador diz mesmo que elas
“riam como só riam as meninas que brincavam à cabra-cega…” (p. 268). Ainda que não
seja totalmente equivalente, a ideia sugerida é muito próxima. Portanto, a qualidade do
que é mostrado na imagem e ouvido nos sons, ou seja, encenado no filme corresponde,
muito aproximadamente, àquilo que o autor do livro aí descreve.
Há, no entanto, dois momentos no filme que são narrados verbalmente, através de voiceon, de voice-off e também de voice-over, ambos protagonizados pelo velho da venda
preta. O primeiro acontece quando ele chega à camarata um, com o rádio de pilhas, e
conta, tal como no livro, o que se tem passado lá fora; o texto é resumido e reformulado,
66

Ver p. 36, no capítulo intitulado A adaptação na perspectiva da narrativa.
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de forma a acompanhar as imagens (algumas das quais resumem outros factos contados
pelo narrador do livro, em outros momentos da história); mas, o sentido é muito
próximo (0:36:46). No final do filme, quando o primeiro cego recupera a visão, o velho
reflecte, em voice-over, sobre o que estarão a pensar os seus companheiros, ele próprio e
a mulher do médico. Este trecho não transcreve palavras exactas, mas reformula e
compila diversas reflexões importantes do narrador do livro, dispersas pelos últimos
capítulos, e conclui a narrativa. Eis um excerto: “Nesse momento, o mesmo pensamento
indizível ocorreu a todos: Ele foi o primeiro a cegar, talvez todos nós voltássemos a
ver...” (1:46:56). Aqui, a ocularização é externa, mas a focalização (cognitiva) é interna.
O narrador é heterodiegético e aparenta ser omnisciente (como o do livro), ainda que
possa ser alegado que não o é de facto, mas apenas ‘clarividente’: ele fala dos
pensamentos dos outros, mas talvez, como pessoa sensível e observadora que é, só por
adivinhá-los e não por conhecê-los. Clarividência essa compreensível, se considerarmos
que a escolha deste personagem para narrador se deveu ao facto de o próprio Saramago
se rever nele e de os criadores do filme pretenderem fazer-lhe, assim, uma
homenagem67. A opção de fazer uma narração verbal neste momento, para além dessa
homenagem, supõe-se que se tenha devido à necessidade de enfatizar o momento e de
fazer uma pausa para explicar e resumir a história (num dos casos já realizada no livro),
que seria difícil apenas por imagens.
Quanto ao tom do filme, ele é-nos dado essencialmente pela imagem: no início, as
imagens são claras, coloridas e realistas. Depois, incluem cada vez mais efeitos para
mostrar a cegueira que alastra. À medida que o narrador literário vai sendo mais
explícito e rude na descrição, a imagem no filme reflecte mais graficamente a
degradação e imundície, e vai escurecendo, escuridão que atinge o pico nas cenas de
violação e na do incêndio. A sequência abaixo (imagens 24 a 27) sugere, no filme, uma
analogia directa à evolução do tom no livro, comparável ao resumo do narrador já
mencionado na variável texto: “o mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou,
agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos…” (p. 135).

Extra ‘À descoberta de “Ensaio sobre a Cegueira”’, Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 2:
25:30.
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Imagens 24, 25, 26 e 27 – Plano que resume, através da evolução mostrada em
imagens sobrepostas, a degradação das condições na quarentena (0:33:28).

Em resumo, seja qual for o tipo de focalização e narração no filme, ele é independente do
do livro, podendo corresponder-lhe ou não: a maioria das ideias gerais é mantida, mas
expressa de forma diferente, em tempos distintos, de acordo com a evolução da diegese
no filme e as suas potencialidades estéticas. Neste sentido, esta variável torna-se
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autónoma e diferente na adaptação, ainda que, em termos de sentido, preserve as ideias
fundamentais veiculadas no livro.
d) Tempo narrativo
Em termos de ordem, Ensaio sobre a Cegueira é marcado por frequentes analepses e
prolepses. Algumas anacronias têm a ver com a organização das acções no discurso
(alteram a sua ordem cronológica), outras com recordações e reflexões sobre o futuro
(anacronias internas e externas). Por exemplo, no livro, o narrador conta a consulta do
primeiro cego (a primeira) e o seu sonho durante a noite; depois volta atrás, quando o
ladrão cega, após sair de casa do primeiro cego; então, narra a consulta do velho da
venda preta (a última), a conversa do médico com um colega ao telefone e com a
mulher depois do jantar e só à noite o médico recorda a consulta da rapariga dos óculos
escuros, que ocorreu entre as duas anteriores (pp. 22-31). Noutra cena (eliminada no
filme), a rapariga e a mulher do médico conversam, na quarentena, referindo-se ao
passado, ao presente e ao futuro: “Como foi que cegou, Como todos, deixei de ver de
repente (…) E a senhora, é casada, Não, não sou, e a partir de agora acho que já
ninguém se casará mais…” (p. 59).
Quanto à duração, as pausas são comuns, para as digressões e descrições do narrador.
Há ainda elipses (de acções que não são necessárias à diegese) e sumários (de acções
mais alongadas), mas, regra geral, o tempo desenrola-se numa velocidade aproximada à
cena, pois o narrador descreve as acções em pormenor, num estilo muito visual e
auditivo. A frequência é geralmente singulativa: descreve-se os eventos apenas uma
vez. Menos vezes, ela é iterativa: “Uma vez ao dia, sempre ao fim da tarde, como um
despertador (…), a voz do altifalante repetia as mesmas instruções…” (p. 134). Mas, este
evento é também repetido, apesar de as repetições serem raras, pois há poucas rotinas
estabelecidas.
Em Blindness, a ordem temporal é mais linear: as acções são reordenadas
cronologicamente, de modo que o tempo do discurso se aproxima do tempo da história.
Algumas cenas que acontecem em paralelo têm de ser narradas de forma sequencial:
quando, no filme, o primeiro cego e a mulher vão de táxi ao médico, na rua abaixo do
viaduto em que seguem, há uma fila de trânsito que pode ser identificada como aquela
de que se aproxima o ladrão quando cega, cena que só é apresentada depois da consulta
(0:07:40 e 0:09:21). Há ainda algumas anacronias (que se estendem no livro, mas não no
filme) nos diálogos, mas são raras. A única analepse de vulto, que corresponde à do
livro, está na narração verbal pelo velho da venda preta, quando ele conta o que se
passou fora da quarentena desde que aí chegaram (0:36:46). Uma prolepse encontra-se
no segundo momento de narração verbal e corresponde a um resumo (e reformulação)
das acções contadas cronologicamente no livro: “Os dias seguintes, as semanas
seguintes seriam, então, passados numa vigília de antecipação” (1:47:17). No livro,
passam vários dias até que todos recuperem a visão, e o narrador descreve
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cronologicamente esses eventos. No filme, eles são resumidos como que numa
antecipação do que virá a seguir, de modo que só assistimos à recuperação da visão
pelo primeiro cego.
A frequência no filme é, como a do livro, essencialmente singulativa. Os momentos
iterativos e repetitivos são raros, pois, para além de serem difíceis de representar, há
poucas rotinas instituídas; uma delas é paralela à do livro: a repetição do discurso do
governo no altifalante; as instruções não são repetidas, mas funcionam como iterativas,
pois percebe-se que o discurso é o mesmo e repetido.
A duração é onde se verificam mais divergências entre o original e a adaptação. Não há
tantas pausas, incluídas, no livro, para que o narrador possa fazer reflexões (como
vimos, quase todas omitidas no filme). As pausas que existem são mais propriamente
diminuições do ritmo temporal, para contemplação (visual) dos cenários de devastação
causada pela cegueira, particularmente no terceiro acto (também ele mais
contemplativo no livro), mas, no filme, a acção não chega efectivamente a parar. Quanto
às cenas, enquanto, no livro, os eventos são extensíveis e catalisáveis, pois a nossa
mente não percebe o tempo que demoram na realidade, e apesar de o texto ser, como
vimos, muito ‘cinemático’, no filme, a duração das acções é mais aproximada à sua
duração real, física. Mas, as elipses e os resumos são, na adaptação fílmica,
particularmente frequentes. Temos não só elipses de momentos não significativos para
a diegese, como no livro, mas também de acções aí descritas em pormenor, que são
eliminadas ou resumidas em planos breves que indiciam que elas aconteceram. O
tempo cronológico também é abreviado, principalmente no segundo e terceiro actos.
Meirelles (2008a: 65/6) descreve mesmo várias estratégias usadas para “secar” ou retirar
a “gordura” das cenas e acelerar o ritmo do filme, de forma que a sua duração se torne
confortável para o público. Sobre estas estratégias falaremos mais na variável acção.
Os signos temporais, que indiciam a passagem do tempo, como foi dito no
enquadramento, são inevitavelmente diferentes na literatura e no cinema. Se, no livro, o
tempo é expresso facilmente, por expressões do narrador como: “Nesse mesmo dia, ao
fim da tarde…” (p. 111) ou “Esperaram quase uma hora” (p. 44), o filme usa estratégias
como esse tipo de indicações nos diálogos, a alternância entre dia e noite ou evoluções
nos cenários e no aspecto dos actores. Um recurso usado (por exemplo, nas duas
sequências patentes nas imagens 24 a 27) consiste na sobreposição, por cross-fade, de
vários planos no mesmo enquadramento, em que a cena vai evoluindo. Outra estratégia
é emprestada e ampliada do original: no romance, quando o grupo sai da quarentena e
chega a casa da rapariga dos óculos escuros, ela tacteia flores murchas numa jarra,
percebendo como o tempo passou desde a última vez que aí esteve (p. 238). No filme,
como a ida à casa da rapariga foi cortada, a última coisa que vemos em casa do médico,
quando ele e a mulher vão para a quarentena, é uma taça com tangerinas frescas sobre a
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mesa (0:19:32). Ao regressarem com o grupo, quase no final, vemos as tangerinas
podres sobre a mesa cheia de pó, e também uma jarra com flores murchas (1:39:25).

e) Acções68
De acordo com o produtor69, o original é fácil de adaptar por ser dividido em três actos
e muito cinemático. O próprio Saramago admite a influência do cinema na sua escrita.70
À excepção da narração e do discurso interior, ela permite uma fácil transposição a
acções, imagens, sons e diálogos, como podemos constatar no seguinte exemplo:
“Soaram novamente as pancadas no chão, Afastem-se, afastem-se, os vultos dos três
cegos passaram no enquadramento da porta, desapareceram” (p. 184). Por isso e pela
vontade de manter a fidelidade, a acção em geral e algumas acções particulares são
mantidas de forma muito próxima.
Algumas acções são acrescentadas, apesar de isso ocorrer poucas vezes. Umas pode
alegar-se que extrapolam o que se poderia ter passado no livro, enquanto outras são
criadas de raiz. Por exemplo, no filme, é o rei que pede pagamento em troca de comida,
e fá-lo a partir de um altifalante da sala de comunicações (não existente no livro). O
actor que o representa, Gael Garcia Bernal, lembrou-se de cantar a música I just called to
say I love you (0:52:02), de Stevie Wonder (também ele cego) e a sugestão foi aceite. 71
Estas adições estão relacionadas com a criatividade de quem participa na criação do
filme, ou podem também servir para ‘explicar’ a história, o que é, por vezes, necessário
por se eliminar a narração.
Mas, a adição e a transposição de toda a acção do livro tornariam o filme demasiado
longo. Por isso, o corte e o resumo são as operações mais usuais. São eliminadas
diversas acções mínimas e mesmo cenas completas, como a passagem, a estada e, mais
tarde, o regresso a casa da rapariga dos óculos escuros, depois de o grupo sair do
hospício. Alguns cortes foram feitos logo no guião e outros, posteriormente, na
montagem, por se considerar que o filme ainda estava demasiado extenso.
Outras acções são resumidas ou abreviadas. Por exemplo, quando o primeiro cego é
deixado em casa, ele vagueia, pensa na sua condição, deixa cair uma jarra, tenta
Na análise desta variável, optou-se por dividi-la em duas partes: na primeira, resumiu-se as principais
operações realizadas, dando apenas exemplos quando tal foi necessário para clarificar a ideia e, na
segunda, fez-se um resumo das principais alterações realizadas no todo da acção, mais pormenorizado
por se considerar esta variável particularmente importante para a compreensão das alterações efectuadas
na adaptação.
69 Extra ‘À descoberta de “Ensaio sobre a Cegueira”’, in Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco
2: 04:03.
70 Extra ‘Apresentação do Filme “Ensaio sobre a Cegueira”’, in Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD]
Disco 2: 03:43.
71 Extra ‘Uma visão de Blindness’, in Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco 1: 24:51.
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apanhar os cacos, corta-se, enrola a mão num lenço e deita-se num torpor (p. 15-25). No
filme, os pensamentos são cortados; os eventos não são mostrados, mas percebe-se que
ocorreram porque, quando a mulher chega a casa, vê o marido deitado num torpor, a
jarra partida no chão e a sua mão ensanguentada e atada no lenço. É como um resumo
de uma série de acções que não precisamos de ver para saber que aconteceram. Este
recurso passa muitas vezes despercebido, de tão subtil: por exemplo, no livro, antes da
violação, as mulheres conversam e resolvem tirar os sapatos, para não os perderem. No
filme, elimina-se esta conversa e acção, mas, ao caminharem em direcção à camarata
três, um plano rápido mostra os pés descalços das mulheres (1:10:39). Apesar de não ser
equivalente, pois não sabemos por que tiraram os sapatos, ainda assim, esse elemento
da acção original está lá, não sendo totalmente suprimido.
Algumas acções são acopladas. Por exemplo, no livro, há dois momentos em que a
mulher do médico vai ver o estado do ladrão (pp. 64 e 75). No segundo, ele agarra-a
com violência, dizendo que sabe que ela vê. No filme, os dois eventos são unidos num
só e colocados na fase do segundo, pois não faria sentido, no estádio ainda embrionário
do primeiro, desvendar este segredo (0:46:02).
É também frequente uma reorganização dos eventos: as acções podem ser apenas
rearranjadas de forma a ordenar cronologicamente o tempo da história ou colocadas em
momentos diferentes da diegese. Isto geralmente acontece com pequenas funções,
importantes para construir sentido, mas que, dadas as alterações e os cortes efectuados,
passam a ser necessárias noutro lugar, como acontece com o exemplo mencionado
quanto aos signos temporais, da jarra com flores murchas.
Acontece ainda que alguns pensamentos ou acções apenas supostos ou imaginados pelo
narrador ou pelos personagens do livro são, no filme, transformados em actos reais: no
livro, lemos que a enxada facultada pelos militares para enterrar os mortos “devia ter
sido atirada de fora…” (p. 85); no filme, vemos mesmo a enxada a ser atirada de fora
(0:42:24). Curiosamente, há uma situação no filme em que acontece o contrário, talvez
pelo facto de, nesse momento, a história estar a ser narrada verbalmente, em voice-over:
na cena final, no livro, a mulher do médico está à varanda e vê as pessoas na rua a
festejar porque recuperaram a visão (p. 309/10); no filme, o narrador conta-nos que ela
está a imaginar como será quando isso acontecer (1:47:57).
Essa materialização das acções de que falámos também implica alterações, que têm a
ver com a sua exequibilidade: por exemplo, não faria sentido que a conversa entre o
ladrão e o primeiro cego, referida na variável texto quanto à sequência, tivesse
decorrido nos semáforos, enquanto o carro atrapalhava o trânsito; enquanto isso, o
semáforo já teria tido tempo de mudar. Por isso, ela é mudada para depois de
arrancarem. No livro, o tempo pode ser estendido livremente; no filme, não.
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Geralmente, os elementos cortados são catálises: não são necessários para a evolução e
compreensão da intriga. Os índices não são verbalizados, mas demonstrados
transversalmente pelos cenários, acções e diálogos. Também são cortadas funções, por
haver outros elementos que cumprem o mesmo papel ou por corresponderem a um
conflito secundário, que é eliminado. Muitas modificações estão relacionadas com o
desenrolar da diegese no filme: se algo é eliminado, alterado ou acrescentado,
modificações posteriores são necessárias, de forma que o que se segue faça sentido,
numa relação lógica de causa e efeito, e isso de forma independente da diegese do livro.
Quanto às cenas de sexo, degradação e violência, como as de violação, as de cães a
devorar cadáveres na rua, várias cenas em que personagens vomitam ou aquela em que
a mulher do médico regressa ao supermercado e percebe, pelos fogos-fátuos na
escuridão, a multidão de cadáveres no armazém, verificou-se que a acção é,
ironicamente, consideravelmente mais gráfica no livro: as cenas são mais chocantes,
mais demoradas e descritas em mais pormenor. No filme, as cenas de violação são
reduzidas a duas e não são mostradas graficamente (são apenas sugeridas), ao passo
que, no livro, Saramago é bastante explícito na descrição, por exemplo, do que o rei da
camarata três faz com as mulheres. No filme, a cena dos fogos-fátuos é eliminada,
ninguém vomita e há apenas uma cena de cães a devorar um cadáver. Mas, e apesar de
o argumento ter já atenuado diversas cenas, os primeiros test screenings, como já foi dito,
mostraram que era preciso reduzir ainda mais a “voltagem” do filme, particularmente
das cenas de violação, de forma a conseguir – literalmente – manter os espectadores na
sala (Meirelles, 2008a: 73-77).
No entanto, e apesar do resumo, os principais elementos estruturais da acção são
mantidos.
Em resumo, no primeiro acto, a maioria das cenas é abreviada, mas mantida, e as acções
ordenadas de forma a aproximarem-se da sua ordem cronológica. Na cena em que o
médico estuda o caso do primeiro cego, os seus pensamentos são antecipados para a
conversa com a mulher, durante o jantar, que é alongada também de modo a apresentar
os personagens (o que, no livro, é feito pelo narrador). As alterações mais expressivas
são as seguintes: a mulher do ladrão, quando o polícia o leva, cego, a casa, não o aceita;
as chamadas feitas e recebidas pelo médico, na espera de quase um dia (encurtada no
filme), enquanto as autoridades decidem o que fazer aos cegos, são substituídas por
cenas de pessoas a cegar e pela ida do rapazito ao hospital; a consulta do velho da
venda preta é omissa e acrescentada a do rapazito; o rei da camarata três é apresentado
mais cedo, como barman do bar do hotel onde vai a rapariga.
No segundo acto, durante a quarentena, os principais núcleos de funções em que a
intriga se intensifica são mantidos, mas abreviados. Há conflitos secundários que
desaparecem, tais como: a excitação do ladrão, ao pensar na mulher do médico, que o
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leva a apalpar a rapariga dos óculos; a estada de suspeitos de contágio anónimos na ala
esquerda do hospício; a vistoria às camaratas para encontrar pertences escondidos e
continuar a pagar desta forma aos ladrões (antes das violações); e a menstruação da
rapariga dos óculos escuros. Há ainda outros cortes: a ida, após o curativo do ladrão, à
casa de banho; as referências aos militares que vão cegando e sendo substituídos e os
diálogos em que ponderam deixar os cegos morrer ou matá-los a todos; o roubo das
caixas de comida pelos vilões (que se subentende mas não é narrada); o jogo proposto
pelo velho da venda preta, em que cada um conta como cegou e a rapariga dos óculos
revela a sua profissão; a sequência em que o velho ouve notícias na rádio, até que
acabam as estações de rádio e as pilhas; a ida do médico à casa de banho, em que se suja
e pede ajuda à mulher para se limpar; a espionagem, durante a noite, da mulher do
médico à camarata três; a sua ida à casa de banho, após a violação, para buscar água
para limpar a morta; uma tentativa gorada de ataque aos cegos ladrões, pelos cegos das
outras camaratas; e a intervenção da mulher que estava com o rei quando ele foi
assassinado. Não sabemos se a incendiária morre queimada, nenhum cego salta pelas
janelas para fugir ao fogo ou morre empalado nos ferros das camas, como acontece no
livro.
Outras acções são abreviadas, tais como: a descrição das relações entre os cegos
(identificáveis pela visão); as esperas pela comida; o sofrimento do ladrão e as
considerações sobre a sua culpa; a eleição do médico como representante da camarata;
as deslocações dentro do hospício; a recolha e o enterro dos mortos; as queixas do
rapazito; as distribuições da comida, sempre que chega abastecimento; as conversas
sobre a resistência aos vilões; e as cenas de violação.
As duas idas da mulher do médico para ver como está o ladrão, as diversas chegadas de
cegos à quarentena e as cenas em que os militares matam cegos são acopladas. A
chegada do velho da venda preta à camarata um é colocada antes de o ladrão ser morto.
A cena em que a rapariga dos óculos e o médico são surpreendidos pela mulher dele a
ter relações é antecipada (apesar de não ser claro, no livro, em que momento ocorre) e
não ocorre na cama, mas na cantina.
São ainda acrescentadas as acções em que o chefe dos malvados se autonomeia rei, que
substitui uma conversa entre o médico e cegos não identificados da camarata dois;
aquelas em que ele pinta as unhas de verniz e canta a música de Stevie Wonder; a cena
de racismo; e a conversa entre o primeiro cego e a mulher, sobre cerimónia de Ano
Novo, junto à fogueira. Outras acções são alteradas: a tesoura usada para matar o rei da
camarata três está na mala da rapariga dos óculos escuros e não na da mulher do
médico como no livro; é a empregada do consultório que tem o isqueiro e pega fogo à
camarata três e não uma mulher não identificada; é a mulher do médico, e não o
marido, que recolhe os pertences para trocar por comida; a conversa entre o médico e a
mulher, em que ela diz que vai revelar que vê, passa-se no corredor, durante o dia, e
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não à noite, debaixo dos lençóis; a mulher que se voluntaria primeiro para dar o corpo
por comida é a das insónias, da camarata um, e não uma incógnita da camarata dois; os
vilões começam as violações pela camarata um, pelo que só há duas cenas de violação; o
rei da camarata três elege, para além da mulher do médico, a do primeiro cego e não a
rapariga dos óculos escuros para violar e começa pela primeira; e não é o velho da
venda preta que dirige o plano de ataque aos vilões, mas o médico.
No livro, o terceiro acto é mais contemplativo, tal como o discurso dos personagens e
do narrador. No filme, como assume o realizador72, a maioria dos diálogos foi
substituída por grandes planos gerais da cidade, para dar a ideia de contemplação e
abreviar a história. Quando os cegos saem do sanatório, não os vemos esperar que
chegue o dia, nem vemos a chuva durante a noite, mas supomos que isso aconteceu
porque tudo está molhado e há cegos à volta dos escombros. O assistente de farmácia,
que não morre no ataque gorado aos vilões (eliminado), ainda está com o grupo do
médico quando saem, mas perde-se pouco depois. A passagem por casa da rapariga dos
óculos escuros e o encontro com a vizinha são eliminados: vão logo para casa do
médico. A conversa com um homem de outro grupo não é tida pela mulher do médico,
mas pelo seu grupo, enquanto ela vai à procura de comida; é-lhe contada pelos outros
mais tarde, ao chegarem a casa. No livro, ela vai duas vezes procurar comida: na
primeira, deixa o grupo numa loja, vai sozinha ao supermercado, encontra comida no
armazém, é atacada à saída, desenvencilha-se e, já na rua, encontra o cão que lhe lambe
as lágrimas; na segunda, vai com o marido e descobre os cegos mortos no armazém;
depois passam pela igreja, onde os santos foram vendados, ela sente-se mal, conversa
com o marido, revelando que vê, e os cegos assustados precipitam-se para a saída,
magoando-se, ocasião que o casal aproveita para roubar a comida que aí encontra. No
filme, as cenas são acopladas: ela vai logo com o marido, encontra a comida, é atacada
ao sair, o marido ajuda-a e deixa-a na escadaria da igreja, enquanto vai tentar recuperar
a roupa que levavam (a cena em que ela vai procurar roupa é cortada); aí, ela chora, o
cão aparece e entram os dois na igreja, onde, ao contrário do livro, ela apenas observa as
imagens vendadas (evitando a potencialmente polémica profanação da ‘casa sagrada’
pelo roubo perpetrado pelos próprios heróis73). A estadia em casa do médico é
abreviada, não são vários dias, nem há saídas para ir a casa da rapariga, à do primeiro
cego, onde está um escritor a viver com a família, e ao consultório do médico; o banho
que tomam à chuva não acontece no dia seguinte, mas na noite da chegada, e, logo na
manhã seguinte, o primeiro cego recupera a visão. Não assistimos à recuperação dos
outros cegos.
Extra ‘À descoberta de “Ensaio sobre a Cegueira”’, in Meirelles, F. (real.) (2008b) Blindness [DVD] Disco
2: 15:50.
73 Aliás, sabemos a posição de Saramago, tipicamente crítica em relação à instituição da Igreja, que
normalmente ocasiona pequenas ‘provocações’ e comentários sarcásticos. O filme elimina este elemento
potencialmente polémico, num exercício típico do aesthetical mainstreaming de que fala Stam (2005: 43).
72
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f) Personagens
A quase totalidade dos personagens do livro é mantida no filme. Só alguns
personagens, como o presidente da comissão de logística e segurança ou o director do
banco, que aparecem em episódios muito breves, são eliminados (tal como o são esses
episódios); outros perdem relevo, como a mulher que estava com o rei quando ele é
assassinado, por causa dos cortes na acção, mas trata-se sempre de personagens
periféricos. Não são acrescentados personagens, apesar de alguns ganharem uma
intervenção mais activa na acção.
Quanto ao aspecto físico, o livro é parco em descrições. Sabemos que a rapariga dos
óculos escuros é bonita, que o rapazito é estrábico, que o velho da venda preta é velho,
usa uma venda preta num olho e tem cataratas no outro, que o primeiro cego tem 38
anos e a mulher do médico quase 50. No filme, foi necessário dar-lhes um ‘corpo
material’, mas as descrições do livro são reproduzidas, salvo poucas excepções, como a
do rapazito que não é estrábico. Quanto às idades, o actor Yûsuke Iseya, que interpreta
o primeiro cego, é seis anos mais novo do que a idade indicada no livro e Julianne
Moore, a mulher do médico, tem 48 anos – o que corresponde à descrição do livro – mas
parece mais nova. O único ‘actor’ cuja aparência desiludiu Saramago foi o cão, que ele
imaginava “mais agressivo” (Meirelles, 2008a: 81).
Algumas alterações prendem-se com a criatividade inspirada pela materialização dos
personagens: por exemplo, o facto de o primeiro cego e a mulher serem japoneses fez
com que fossem acrescentados diálogos (sobre a cerimónia de Ano Novo), mas os traços
essenciais de personalidade mantêm-se. O carácter dos personagens é mantido com
proximidade, com ligeiras alterações, sobretudo devidas à forma de os representar. Por
exemplo, o narrador do livro diz que o contabilista podia ter estado do lado das
vítimas, mas tão horrível seria o seu relato que decide ficar do lado dos vilões: “ao
menos, lá, por muito que se lhe esteja revolvendo o espírito de honesta indignação (…),
não passará fome” (p. 161). No filme, esta hipótese foi substituída por um
comportamento mais cortês do personagem, que cuida as mulheres, durante a violação,
com mais respeito (1:12:46), ainda que, tal como no livro, não se coíba da sua parte de
malvadezas. Meirelles (2008a: 65) procurou dar aos protagonistas um “arco”, ou seja,
uma transformação durante o filme. Apesar de que o livro também estabelece um arco
narrativo para os personagens, o filme realizou uma apropriação criativa desse arco,
mas ela não implica divergências significativas.
Há, porém, algumas alterações: no livro, o Ministro da Saúde é homem; no filme, é uma
mulher e, tal como o ajudante de farmácia, assumiu um papel mais participativo. Estas
duas modificações têm a ver com o talento que Meirelles (2008a: 15/6) reconheceu nos
actores Sandra Oh e Mpho Koaho e quis aproveitar. A participação de Gael Garcia
Bernal foi particularmente criativa, como vimos, na inclusão da música de Stevie

A Narrativa na Encruzilhada | 103

Wonder e quando pinta as unhas com verniz, ambos sugestões do actor. Outra
diferença está na profissão da mulher do primeiro cego, que passa de empregada de
escritório a consultora financeira, por (supomos) não fazer sentido que tivesse uma
profissão pouco remunerada, quando a sua casa foi tornada luxuosa, para justificar o
medo do marido de ser assaltado pelo ladrão.
Quanto à atitude dos personagens, verifica-se o mesmo: há algumas (poucas e pouco
significativas) alterações. Por exemplo, quando, junto à cerca, um dos cegos se
desorienta e pede ajuda aos militares, o soldado que o tem na mira da espingarda diz,
no livro, num “tom falsamente amigável”: “Vem andando, ceguinho, vem andando…”
(p. 106) Ele deseja atirar para que seja menos um a ameaçar contagiá-lo. Mas, o sargento
impede-o e dá indicações ao cego para voltar. No filme, o cego é morto, mas o soldado
não tem a mesma intenção; ele diz: “Vai-te embora, homenzinho, vai-te embora…”
(0:41:30) Ainda assim, as duas cenas têm parecenças suficientes para que possam ser
relacionadas. Supõe-se que esta escolha se prende com o facto de, no filme, os militares
serem sempre agressivos para com os cegos, sendo necessário incluir alguma da
empatia que também é atribuída aos militares no livro.
As emoções descritas pelo narrador, como podemos ver na cena abaixo (imagens 28 a
30), não são narradas, mas são mantidas na expressão dos actores e nos diálogos. No
livro, lemos: “Uma mão encontrou a outra, no instante seguinte estavam abraçados (…),
os beijos procuravam os beijos (…). A mulher do médico agarrou-se ao marido,
soluçando, como se também o tivesse reencontrado…” (p. 66).
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Imagens 28, 29 e 30 – O reencontro entre o primeiro cego e a mulher
e a reacção da mulher do médico (0:29:10)

Certas falas e actos pertencem a personagens não identificados no livro, pelo que não há
como saber se são mantidos, mas é mantida, sempre que possível, a mesma indistinção.
Como vimos, os personagens podem assumir falas diferentes ou acrescentadas, de
outros personagens ou do discurso do narrador. Por exemplo, no filme, o velho da
venda preta diz o que, no livro, é dito pela rapariga dos óculos: “Eu conheço essa parte
dentro de ti que não tem nome”. Como foi dito, Saramago revê-se neste personagem.
Tanto o realizador como o argumentista quiseram aumentar a contribuição deste
personagem porque, como diz Meirelles (2008a: 9): “Será como colocar o próprio
Saramago na tela”.
As acções dos personagens também são ocasionalmente alteradas, mas isso não implica
mudanças essenciais na sua forma de ser. Por exemplo, no livro, o médico mete-se na
cama da rapariga dos óculos, enquanto a sua mulher observa silenciosamente a cena (p.
171); no filme, é a rapariga que se aproxima dele, no refeitório, mas apenas para
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conversar; também é ele que a aborda sexualmente (1:01:57). Uma das mudanças mais
significativas tem a ver com a incendiária: enquanto, no livro, é uma mulher indefinida
da camarata dois que ateia o fogo, no filme, é a empregada do consultório que o faz
(1:21:17).
Uma situação caricata é a da troca do autor de outra acção e ‘fala’: quando, já depois de
saírem do hospício, a mulher do médico deixa o grupo numa loja para ir procurar
comida, na análise do filme, descrevemos a sua atitude ‘como se ladrasse’ a um grupo
que tenta entrar, pois é esse o seu jeito de falar. Ao fazer a comparação com o livro,
percebermos que essa atitude é descrita da seguinte forma: “O cão das lágrimas (…)
pronto pagou [a comida] ladrando furiosamente quando alguém de fora veio sacudir a
porta…” (p. 228). A atitude passou de um personagem (animal) para outro (humano),
mas até o tom em que, na adaptação, é dito imita o que é descrito no livro.

Imagem 31 – Mulher do médico ‘ladra’ para os intrusos:
“Ei, ei, ei! Saiam daqui!” (1:27:04)

