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Posto isto, concluímos que há duas formas de olhar a fidelidade na adaptação, que têm
a ver com o nível de exactidão que se espera encontrar na transposição da narrativa. A
primeira forma – a mais ‘apertada’ – espera encontrar signos muito idênticos,
significados literalmente iguais entre original e adaptação. A este nível é difícil
encontrar adaptações fiéis. Quanto ao caso que analisámos, Blindness, não se pode dizer
que o seja, pois são feitas múltiplas alterações e até incluídos elementos não
absolutamente necessários ou existentes no original.
Mas, se, de acordo com uma segunda perspectiva, considerarmos que pode haver
alterações e, ainda assim, preservar o sentido fundamental da história – realçamos: caso
seja esse o objectivo do adaptador – aí sim, podemos dizer que Blindness é fiel. Mesmo
sabendo que muitos elementos (não só estilísticos, mas também acções, por exemplo)
são omissos, alterados ou acrescentados, a história fundamental e o seu sentido
permanecem inalterados neste caso particular de adaptação.
Ao nível dos signos exactos, sabemos que há inúmeras alterações. Não só são palavras
transformadas em imagens e sons, em acções realizadas e mostradas, em cenários e
personagens materializados, mas as próprias palavras mantidas (os textos), para além
de passarem para outra língua e para discurso oral, são em grande parte reformuladas.
Acções e personagens, transversais à sua mediação, sofrem alterações, ainda que não
muito significativas; as estratégias de narração e focalização, a estrutura temporal, as
metáforas e o tom são expressos de forma diferente, mas também frequentemente
alterados naquilo que poderia ter sido idêntico. São ainda acrescentadas outras
referências intertextuais.
No entanto, ao nível do significado consideramos que as diferenças não são tão
significativas que impliquem uma leitura diferente. Como vimos, ideias muito
aproximadas são igualmente sugeridas pelo filme, ainda que de forma tácita e não
explícita. Uma sinopse do livro corresponde totalmente a uma sinopse do filme. Muitas
diferenças não são sequer perceptíveis, excepto numa observação minuciosa (que não é
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feita pelo espectador). Até as acções acrescentadas se desenvolvem na mesma linha do
sentido do original: são como que outras formas de demonstrar o mesmo. Em termos de
estratégias de focalização e narração, elas não são sempre imediatamente equivalentes,
até porque são usadas de forma independente, de acordo com as necessidades e
possibilidades do filme. Mas, no fundo, da mesma forma temos um narrador
extradiegético, mas que a cada passo nos vai mostrando (tanto no original como na
adaptação) o que os personagens experienciam, pensam e sentem, numa perspectiva
próxima à sua (dos personagens).
Consideramos que, com todos os signos, como diz Benjamin (1969a: 78) em relação às
palavras,
A fidelidade na tradução de palavras individuais quase nunca pode
reproduzir inteiramente o significado que têm no original. Porque o sentido
no seu valor poético não está limitado ao significado, mas deriva de
conotações veiculadas pela palavra escolhida para expressá-lo. Dizemos das
palavras que têm conotações emocionais. Uma reprodução literal da sintaxe
destrói completamente a teoria da reprodução do significado e é uma ameaça
directa à inteligibilidade.

Ao nível da obra como um todo, se é verdade que, na adaptação, se perde a riqueza da
descrição verbal, da linguagem utilizada magistralmente por Saramago, ou a
sagacidade dos seus comentários, por outro lado, ganhamos uma riqueza visual e
auditiva, típica do meio e dada pela mestria dos novos enunciadores. A fidelidade não
foi, aqui, levada à letra, procurada na exactidão dos signos ou dos diversos elementos
da narrativa, apesar de ter sido procurada com empenho, em termos de sentido. Ainda
assim, este foi, em nossa opinião, efectivamente um exercício criativo, de uma equipa
que soube acrescentar mais-valias à forma como a história foi transposta, ‘re-mediada’
(e possivelmente à própria história), a qual, no que tem de mais essencial, não foi
alterada.
Se é um facto que as opiniões críticas discutem o seu valor, o mesmo pode ser dito
quanto à obra original, que foi responsável pela sua quota-parte de polémica. O que a
‘salva’ até certo ponto, à obra original, é o facto de ter sido escrita por um escritor
reconhecido com um galardão mundialmente instituído e qualquer crítica será, por isso,
sempre relativizada. Como produto discursivo em si, aquilo que o filme tem de seu, de
próprio ou divergente do original e, por isso, ‘infiel’, ou seja, a imagem, o som, a
direcção artística, a representação dos actores, foi precisamente o que foi reconhecido e
apreciado, pelo que concluímos que a qualidade desta adaptação não foi determinada
pela sua fidelidade (apesar de ser fiel), mas pelo facto de, também ela, como filme,
produto autónomo e criativo, valer por si.
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Saramago apreciou em particular, no filme, o plano breve em que as mulheres seguem
pelo corredor, em direcção à camarata três, onde vão trocar o corpo por comida
(1:09:29). A forma como o grupo é enquadrado, por trás da janela de rede (simbolizando
a forma como se sentem presas a uma obrigação nefasta), a sua atitude (ainda assim
irredutível), reflectida na expressão das actrizes, a luz, todos os elementos formais,
puramente cinematográficos e acrescentados no exercício adaptativo, que compõem a
cena, segundo o escritor, são capazes de transmitir, de resumir, de forma “sublime”, a
ideia que pretendia passar no livro. O filme é fiel porque diz, no fundo, o mesmo, mas o
que fez com que o público (ou uma parte desse público) o avaliasse positivamente foi a
‘forma’ (particular do medium) como expressa esse sentido, que é independente do
original e da fidelidade.
Verificámos, assim, que a hipótese formulada se confirma: tanto quanto foi possível
apurar na presente investigação, a fidelidade não é necessariamente condição
fundamental para a avaliação positiva de uma adaptação pelos seus públicos.

