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Prefácio

Ensaio sobre a Cegueira (1995) representa uma inflexão no modo 
de compor de José Saramago. O autor de O Ano da Morte de Ricar-
do Reis passa da prosa meta-historiográfica à alegorizante, fazendo 
reverberar ainda mais em sua ficção o sentimento do mundo. A 
partir de Ensaio sobre a Cegueira, seus romances sucessivos manti-
veram em perspectiva a relação entre estética e ética, decorrente do 
comprometimento de José Saramago com a História, acentuando, 
porém, seu compromisso primacial com a literatura.

A adaptação cinematográfica, intitulada Blindness (2008), diri-
gida por Fernando Meirelles, escandalizou espectadores, em razão 
da crueza de algumas situações narrativas. Comoveu-os também. 
A cegueira branca, potente alegoria, lembra-nos de que o artista 
inventa a história, é criador e não testemunha, mas impede-nos de 
esquecer que, sendo tantos os conflitos (guerra, separatismo, ter-
rorismo etc.) em vigor, a arte e a vida muitas vezes irmanam-se em 
apresentar a insanidade como regra na trajetória humana. 

É para Ensaio sobre a Cegueira e Blindness que o estudo crítico de 
Cleomar Pinheiro Sotta se volta, com o propósito de analisar o diá-
logo entre o romance de Saramago e o filme de Meirelles. Para isso, 
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Sotta estabelece um roteiro preciso, que abrange a consideração dos 
estudos intersemióticos e a centralidade do conceito de imagem nas 
modalidades artísticas em comparação. Ciente de que as imagens, 
decisivas para o cineasta, não o são menos para o romancista, apre-
senta-as como recursos composicionais dignos da máxima atenção 
no romance e no filme em pauta. 

Sotta demonstra o uso expressivo das imagens no romance de 
Saramago, considerando figuras de linguagem, alegoria, descrição, 
personificação, entre outros recursos que evidenciam uma forte 
atenção ao texto analisado, de modo a não se distanciar de um pres-
suposto (o de que os princípios adotados pela crítica literária devem 
nascer do que os textos literários oferecem) assinalado por Nor-
throp Frye, em cuja Anatomia da Crítica Sotta encontra a base me-
todológica para a consideração das imagens arquetípicas. No que 
toca ao filme de Meirelles, lembrando ser a imagem em movimento 
sua matéria-prima, enfatiza o objetivo comum (contar uma histó-
ria) que une literatura e cinema, para estabelecer um harmonioso 
contraponto entre o romance e o filme, à luz da irretocável epígrafe: 
“Um filme é uma escritura em imagens” (Jean Cocteau). Com a 
mesma atenção dedicada à composição do romance de José Sara-
mago, considera os recursos de adaptação do filme de Meirelles: es-
tratégias para representar a cegueira branca, processos de redução, 
deslocamento e transformação no roteiro, bem como sonorização, 
tratamento do tempo-espaço e transposição de personagens. 

A clareza argumentativa de Sotta impõe uma invulgar unidade 
analítica a seu ensaio crítico, graças ao estabelecimento de um centro 
gravitacional – as imagens demoníacas, apocalípticas e analógicas 
– que imanta os diversos planos da análise. Essa unidade fica ainda 
assegurada pela atitude metodológica de investigar os dois objetos 
analisados como realidades autônomas, mas intercomunicantes. Em 
razão disso, a competência sensível para evidenciar o alcance das 
imagens, compostas por Saramago e Meirelles para dar voz e vista ao 



DAS LETRAS ÀS TELAS 15

drama humano, faz do trabalho de Cleomar Pinheiro Sotta um guia 
generoso para ver com nitidez as estruturas estéticas e as questões éti-
cas engendradas pelo Ensaio sobre a Cegueira. Afinal, como assinala 
Fernando Pessoa, “ver será sempre a melhor metáfora de conhecer”.
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