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Romances, peças e notícias são base para o cinema desde sua invenção, mas adaptar bem é 
tarefa árdua, como mostra Ensaio sobre a Cegueira. 

 

 
Cena do apocalíptico Ensaio sobre a Cegueira: adaptação de histórias está presente desde o início do cinema 

 

Na noite de 10 de setembro de 1911, durante uma temporada em Paris, Franz Kafka e seu 
amigo e editor Max Brod acomodaram-se na grandiosa sala de cinema do Omnia Pathé e 
assistiram a uma paródia de um crime histórico: o roubo da Mona Lisa, ocorrido semanas 
antes.  

O filmete, de cinco minutos, fazia parte do programa de "atualidades" comuns nas sessões de 
cinema de então, e apresentava uma crítica à polícia e à segurança do Museu do Louvre. As 
cenas mostravam desde o atrapalhado chefe de polícia, na cama, recebendo o telegrama com 
a informação do roubo, até o desfecho cômico, quando o ladrão, de fininho, devolve a obra de 
Leonardo da Vinci ao seu lugar, toma outro quadro, desta vez de Velázquez, e antes de sair 
deixa um bilhete:  

"Desculpem-me, sou míope, queria levar o quadro ao lado." 

O relato ficcional de "atualidades", como descrito por Brod e apresentado no livro Kafka vai ao 
Cinema (Jorge Zahar, 2005), de Hannns Zischler, era matéria-prima na origem do cinema 
tanto quanto a adaptação de peças teatrais, romances populares ou já consagrados. Embora 
seja palavra inespecífica, a adaptação está presente no cinema desde seu nascimento. 

 

 



Em 1895, os irmãos Lumière, pioneiros do cinema, apresentaram um curta-metragem de 
menos de um minuto, chamado L'arroseur arrosé (algo como "O regador regado"), 
considerado a primeira comédia cinematográfica e uma das primeiras narrativas ficcionais. O 
curioso é que a idéia - ou o "roteiro" - não era original, e sim adaptado de uma série cômica 
publicada na imprensa da época. 

Desafio 

Tanto o caso do roubo da Mona Lisa como o do "regador regado", quando levados ao cinema, 
passaram pelo mesmo processo que, em 2008, fez com que a ficção apocalíptica Ensaio sobre 
a Cegueira, de José Saramago, chegasse às telas com riqueza de cores e ruídos. Um 
acontecimento real, noticioso, uma piada folhetinesca ou um caudaloso romance transferem-se 
de seu meio original (a palavra escrita ou a fala circulante) para um meio que está ocupado 
em transmitir sua mensagem valendo-se de imagens - com ou sem som - restritas a uma tela 
que, de certo modo, substituem a função do leitor de "imaginar visualmente" a narrativa 
original. 

Embora não exista uma fórmula mágica para uma adaptação bem-sucedida, o desafio inicial 
de roteirizar um romance esbarra, em primeiro lugar, na questão do tempo. Enquanto um 
leitor médio passaria ao menos um mês para desbravar Moby Dick, de Herman Melville, 
assistir ao DVD do filme homônimo dirigido por John Huston em 1956, por exemplo, não 
demora mais que duas horas. De maneira geral, um roteiro padrão tem entre 100 e 120 
páginas, cada uma correspondente a cerca de um minuto na tela. Ao adaptar um romance 
longo, o desafio do roteirista é aparar subtramas, descrições detalhadas, pensamentos 
interiores e dezenas de personagens até ter em mãos uma história enxuta. Se fiel ou não à 
história original, aí é como discutir futebol.  

Um exemplo bem ilustrativo é a adaptação de Cidade de Deus (2002), realizada por Bráulio 
Mantovani e baseada no livro de Paulo Lins. Do roteiro inicial, uma seqüência que esteve 
presente até o final, no 12o tratamento, foi a da famosa perseguição da galinha. Segundo o 
roteirista disse em 2007, a idéia surgiu de uma passagem do livro narrada do ponto de vista 
de um galo. Galo este que era um dos cerca de 200 personagens do livro, muitos deles 
condensados, eliminados ou substituídos na versão cinematográfica.  

 

 

 

 

 

 



Fidelidades 

Em 130 minutos, Mantovani e Meirelles deram conta de um livro "antinarrativo", da grossura 
de uma lista telefônica, concentrando-se no que o diretor chama de "acontecimentos" - ou 
seja, ações que podem ser filmadas e encadeadas. Para estabelecer um fio condutor, 
Mantovani criou o personagem Buscapé, inexistente como tal no original, para narrar em off 
esses acontecimentos. Em Ensaio sobre a Cegueira, o recurso também é usado para dar 
coesão à trama, e mesmo a narração do ator Danny Glover foi modificada algumas vezes 
antes da versão final. 

Longas reflexões internas dos personagens também são uma pedra no sapato dos roteiristas. 
Enquanto no livro páginas e páginas podem descrever os sentimentos internos e conflitantes 
do protagonista, nas telas o pensamento deve se transformar em imagens ou ser resumido por 
diálogos, sob o risco de desandar a dinâmica do filme. Elizabeth Bennet, a heroína de Jane 
Austen em Orgulho e Preconceito, perdeu muito do seu encanto original na versão 
cinematográfica de Joe Wrigth (2005) - a perspicácia de seu raciocínio e a ironia fina tiveram 
de permanecer sob a sombra dos encantos naturais da atriz Keira Knightley. 

Além de encontrar uma voz narrativa adequada e estabelecer os personagens necessários a 
uma adaptação, a discussão sobre a fidelidade de uma obra cinematográfica a sua fonte 
original passa também pela ambientação da trama. Romeu e Julieta, por exemplo, escrita por 
William Shakespeare no final do século 16 e ambientada em Verona, teve duas adaptações 
clássicas, mais ou menos fiéis ao tempo e espaço originais: a versão americana de George 
Cukor, de 1936, e a européia de Franco Zefirelli, de 1968. Apesar disso, na premiada versão 
de Cukor, a adolescente de Shakespeare foi interpretada por Norma Shearer, que já havia 
passado da casa dos 30 anos. Zefirelli preferiu uma bela adolescente de 15 anos, Olivia 
Hussey. 

Adaptadores 

Entre as dezenas - talvez centenas - de versões da história no cinema, Julieta já foi 
palmeirense, apaixonada por um corintiano, em O Casamento de Romeu e Julieta (2005). Já 
foi pivô de uma disputa de gangues em Nova York em Amor, Sublime Amor (1961); esteve em 
produções eróticas das mais leves às mais hardcore e protagonizou, ao lado do Romeu 
Leonardo di Caprio, a bem-sucedida adaptação Romeo+Juliet (1996), de Baz Luhrmann, que 
misturava Radiohead aos diálogos originais. 

O diretor inglês Stanley Kubrick, um "adaptador" recorrente de romances para o cinema, 
manteve Lolita, de Vladimir Nabokov, em seu habitat natural no filme de 1962. Por outro lado, 
em 1999, Kubrick transportou o livro Breve Romance de Sonho, de Arthur Schnitzler, da Viena 
da virada do século 20 para a Manhattan contemporânea em De Olhos bem Fechados (1999), 
com Tom Cruise e Nicole Kidman, então casados, nos papéis principais. 

Em maior ou menor grau, Cukor, Zefirelli e Kubrick fizeram jus aos autores originais em suas 
adaptações. Não se pode dizer que mesma sorte teve Nelson Rodrigues. Com as honrosas 
exceções de Nelson Pereira dos Santos em Boca de Ouro (1963) e Arnaldo Jabor em Toda 
Nudez será Castigada (1973), o dramaturgo teve sua obra transformada em matéria-prima 
para filmes eróticos de gosto duvidoso - confira Regina Casé em Os Sete Gatinhos (1980) - e 
outros equívocos que povoaram o ocaso do cinema brasileiro na década de 80.  

 

 

 



Intersemiótico 

A tradução de uma obra impressa em filme quase sempre mostra que os limites da linguagem 
estão inscritos no meio em que cada criação é produzida. Segundo Júlio Plaza, em Traduções 
Intersemióticas (Perspectiva, 1987), as linguagens veiculadas por diferentes meios e suportes 
dialogam de forma diferenciada com nosso sistema sensório e nele ficam inscritas. Cinema e 
literatura, por exemplo, possuem uma especificidade lingüística que estimula processos 
mentais e sensoriais diferentes e haveria também o contexto em que uma obra é apresentada. 

Quando Akira Kurosawa tentou adaptar Macbeth, com Trono Machado de Sangue (1957), o 
relativo pé de igualdade que Shakespeare estabeleceu no casal Macbeth foi inquietante para o 
diretor japonês. A trama, afinal, foi ambientada no Japão medieval, quando era impensável 
uma mulher dirigir-se ao marido com o grau de autonomia de Lady Macbeth.  

Na peça, Macbeth é um tipo ambíguo. A ação que deseja (tomar o trono por meio do 
assassinato do rei), ele teme realizar. É ambicioso, mas hesitante. Sem a intervenção de sua 
mulher, que torna a si mesma vilã para ser uma catalisadora da maldade que o marido nutria 
em germe, Macbeth não tomaria a decisão do regicídio. Para funcionar no contexto japonês 
medieval, o filme anulou a complexidade feminina da peça. Washizu, o protagonista, é pintado 
com índole boa, contaminada pela maldade inata da mulher Asaji.  
 
Em Trono..., o sentido dado ao material escolhido pelo diretor Kurosawa - o de que haveria 
uma conspiração satânica contra os mortais, encarnado na terra pela mulher japonesa - 
provocou ajustes que afetaram o original elisabetano. Levou à supressão ou ao acréscimo de 
passagens e falas, além de reformulações de personagens. 

Situações do tipo, vividas até pelo próprio Kurosawa em outra versão shakespeareana, a de 
Rei Lear (Ran,1985), marcam as possibilidades de conversão de uma história, de um meio 
para outro. No salto do signo original para o tradutor, passamos de uma ordem a outra. A 
conversão de um livro em filme será, portanto, mais do que a interpretação de uma história 
feita do verbo impresso para o não impresso. Nunca é transferência. É transformação. 
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