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Parte IV.
Considerações Finais
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Capítulo 10. Sumário dos Resultados mais Pertinentes
Contar histórias é algo quase tão natural ao Homem como respirar. Tem sido prática
corrente em todas as culturas, em todos os tempos e lugares povoados pelo Homem. E
os meios que ele utiliza para o fazer são tão diversos quanto permite o engenho
humano. Mas, para além dos espaços e dos tempos, das culturas e das ideologias, das
raças e dos credos, dos meios e das tecnologias que o Homem desde sempre criou para
as contar, estão elas, as histórias, tão fascinantes quanto o contador é capaz de as fazer,
transversais, eternizadas, povoando o imaginário de todos nós.
Resumindo as ideias fundamentais da análise, podemos dizer que, na adaptação de
Ensaio sobre a Cegueira, a língua e o contexto histórico-geográfico e cultural foram
alterados e actualizados, mas isso não implica uma ‘infidelidade’ ao original, pelo
contrário: o objectivo era que estes elementos permitissem ao mesmo tempo uma certa
indefinição e uma fácil identificação pelo receptor, o que implicava não o respeito do
texto e contexto do enunciado ou da enunciação original, mas a manutenção da
proximidade ao contexto (múltiplo e universal) da recepção. Quanto ao estilo da
linguagem, patente nos diálogos, ele é reformulado e aproximado da linguagem oral
(não literária); apenas na narração em voice-over é mantido um estilo próximo do
original.
Uma fonte de divergência com o original tem a ver com a necessidade de diminuir ao
tempo da história, principalmente devido ao facto de que ela é, no romance original,
muito extensa. Para encurtar a narrativa, acelerou-se e “secou-se” (como diz Meirelles,
2008a) os diálogos e as acções, retratando apenas os momentos mais importantes, de
forma abreviada, e eliminando ou simplificando a narração verbal, as divagações e o
discurso interior e acções e conflitos secundários, de tal forma que as operações mais
frequentes são o resumo e o corte. Os índices são dados transversalmente (sem
necessidade de realizar paragens, como no livro), aproveitando-se as propriedades
descritivas dos múltiplos registos do cinema. Em muitas situações, a imagem (pela sua
evolução) permite mesmo identificar acções que aconteceram, sem precisarmos de as
ver. Concluímos, assim, que, também num filme, a recepção não é desprovida de
esforço intelectual: temos de completar na imaginação aquilo que não nos é dado pela
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imagem e pelo som, em particular nesta história, que é muito metafórica e, por isso, não
permite uma leitura imediata (razão, aliás, pela qual muitos críticos afirmam não ter
gostado do filme).
A sequência das acções e das falas no discurso também é frequentemente rearranjada,
de forma a, em primeiro lugar, torná-la mais próxima da ordem cronológica, do tempo
da história (pois a sua distorção é mais difícil de realizar no cinema), e, em segundo
lugar, para que, dentro das alterações e cortes feitos à diegese, ela fizesse sentido, numa
relação de causa e efeito compreensível dentro dos limites do filme, visto isoladamente.
Mas, apesar destas alterações, os elementos fundamentais da acção e descrição
continuam presentes; as alterações não interferem com o sentido da história, apenas
ajudam a ‘explicá-la’ dentro da lógica particular da nova enunciação.
Alguns elementos hipotéticos ou imaginados, trechos de discurso interior e comentários
do narrador, tal como acontece com os cenários e a aparência dos personagens, são
materializados. Isso é feito directamente, no caso dos que são concretizáveis, ou
indirectamente (por outros signos), no caso de elementos imateriais, através da
linguagem não-verbal dos actores, dos diálogos, da exposição cénica ou de acções
acrescentadas.
Os personagens são em geral mantidos, e com características físicas e psicológicas muito
idênticas; alguns ganham, porém, maior relevância. O velho da venda preta, por
exemplo, é o único narrador verbal no filme, nos dois únicos momentos em que a
história é narrada verbalmente, e é-lhe dado maior relevo nos diálogos e acções; uma
vez que Saramago se revê neste personagem, esta foi a forma que o argumentista e o
realizador encontraram para o ‘trazer’ para dentro da história. A Ministra da Saúde
(representada por Sandra Oh) e o ajudante de farmácia (Mpho Koaho) também
assumiram um papel mais proeminente, por Meirelles ter reconhecido nestes actores
um carisma e talento que mereciam destaque. O rei da camarata três, dada a
criatividade do actor que o interpreta, Gael García Bernal, e o desejo de a aproveitar,
também adquiriu um novo colorido, distinto do que tinha no original.
Uma das divergências mais expressivas relativamente ao romance prende-se com o
narrador: a narração verbal é eliminada, à excepção dos dois momentos mencionados,
em que há a necessidade de fazer uma pausa para explicar o que está para trás ou para
a frente na história e os pensamentos dos personagens. Em geral, as intrusões do
narrador, os seus comentários ‘pessoais’ e juízos de valor (conteúdo) e também as suas
particularidades estilísticas (forma) são eliminados. Assume-se que é outra ‘entidade’
que conta a história, eliminando-se o que o narrador do livro tem de característico.
Desta forma, o narrador original é desprovido do poder que tinha sobre a história.
Ainda que saibamos que o narrador de um texto não corresponde ao seu autor, mas a
uma outra instância ou entidade ficcional, houve a necessidade de devolver esse poder
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a Saramago, nos dois momentos (catárticos) de narração verbal, através do seu alter ego:
o velho da venda preta. Um texto particularmente cuidado, que inclusivamente atribui
ao narrador ideias ou frases particularmente mordazes ou poéticas ditas no livro por
outros personagens, revela uma intenção marcada em render homenagem ao Prémio
Nobel da Literatura.
Ainda assim, muitas das sensações e ideias sugeridas pela forma como a história nos é
colocada são muito próximas daquelas que são referidas verbal ou explicitamente no
livro. Em termos conotativos, podemos dizer que as duas histórias se aproximam
consideravelmente, ainda que a adaptação não perca o seu carácter autónomo e próprio
do medium.
As estratégias de narração, tal como as de focalização e de passagem do tempo (típicas
do discurso e não da história) são apropriadas pela adaptação, ou seja, tornadas
próprias, adequadas ao novo meio, de acordo com as suas especificidades,
constrangimentos, mas também potencialidades criativas. Ao não ser possível dizer o
mesmo da mesma forma, a nova enunciação abriu espaço para a criatividade dos novos
autores, de forma que puderam acrescentar a sua mestria e o seu talento a uma história
que se repete. O mesmo acontece na forma de exprimir as metáforas e o tom.
Alguns elementos são, também na lógica de apropriação criativa da história,
acrescentados, tais como as outras referências intertextuais presentes no filme ou as
cenas acrescentadas, como as do racismo ou das conversas entre o primeiro cego e a
mulher, em Japonês. No entanto, todas as alterações realizadas são coerentes dentro da
lógica do romance, não alterando o seu sentido original.
Como assumem os criadores do filme, à excepção da narração, o livro era fácil de
adaptar, por ser constituído em três actos e porque as descrições são, já de si, muito
gráficas, sugestivas ao nível visual e sonoro. A principal dificuldade residia na questão
de que a maioria dos personagens não vê, paradoxal quando sabemos que, no cinema, a
forma de mostrar o ponto de ‘vista’ é fisicamente visual. A estratégia consistiu em usar
sinais sonoros ampliados (isolados de uma imagem correspondente) e imagens difusas,
confusas ou enganadoras para produzir o efeito desejado, nomeadamente o da cegueira
branca ou “mar de leite”. Podemos dizer que isto foi conseguido com mestria, opinião
corroborada pelos prémios conseguidos pelo filme, principalmente ao nível dos efeitos
visuais e da cinematografia.
Pode ainda dizer-se que as descrições de sexo, violência e sordidez, apesar de
amenizadas na adaptação fílmica, ainda assim causaram reacções de maior desconforto
e crítica no filme do que no livro. Esta contradição parece indicar que, se, por um lado, a
nossa mente tem a capacidade de relativizar, ignorar ou mesmo esquecer imagens
mentais desagradáveis, sugeridas pela literatura, é mais difícil fazê-lo com as imagens
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‘realizadas’ ou materializadas do cinema, mesmo quando elas não são mostradas, mas
apenas sugeridas. É como se as cenas fossem tornadas reais e, por isso, incontornáveis.
Por um lado, são justificadas as críticas que defendem que o filme se ‘acobardou’ nesse
grafismo do grotesco, ao efectuar corte atrás de corte após os sucessivos test screenings,
para que se tornasse menos duro. Mas, por outro lado, a intenção (dos autores do filme
tanto quanto do próprio Saramago) era que a mensagem chegasse ao maior número de
pessoas, o que foi, apesar das concessões, em nosso entender, mais eficazmente
conseguido desta forma.
Quanto à clara vontade de homenagear o escritor, que se traduz de alguma forma em
subserviência em relação ao romance fonte, argumentamos que essas estratégias são
subtis e tipicamente cinemáticas, de modo que podem facilmente passar despercebidas
a um espectador pouco atento ou esclarecido, e não afectam a autonomia do filme,
mantida com mestria através de outros recursos e em outros aspectos.
A análise permitiu concluir que, em Blindness, a fidelidade foi mantida não tanto à letra
do texto, mas particularmente à sua intenção, ao sentido, operação sem dúvida
facilitada pela colaboração do autor do original. Ainda que sejam realizadas
modificações, em todos os momentos é possível identificar elementos do original. O que
se procurou foi inspirar no leitor as mesmas sensações e interpretação e não transpor
diálogos e acções precisos, o que implicaria o que podemos chamar de ‘fidelidade cega’
ao romance de Saramago. Em alguns momentos, o filme é fiel precisamente porque faz
alterações, não se prendendo à letra (‘sagrada’) do texto, mas ao seu conteúdo,
formalizando-o depois de uma forma própria ao cinema e maximizando as suas
potencialidades (narrativas e criativas).

