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INTERVALO DE FILMAGENS DE O PLANETA DOS MACACOS (1968): CHARLTON HESTON (TAYLOR), LINDA HARRISON 
(NOVA), KIM HUNTER (DRA. ZIRA), RODDY MCDOWALL (DR. CORNELIUS) E LOU WAGNER (LUCIUS)



Este livro não tem conexão com a Twentieth Century-Fox Film Corporation ou 
seus associados, relação direta ou indireta com as produções inspiradas ou não no livro 
La Planète des Singes, de Pierre Boulle.



Escrever é uma profissão exigente e egoísta.
Rod Serling - Roteirista

DE VOLTA AO PLANETA DOS MACACOS (1970): PARA A MARCHA DOS SOLDADOS GORILAS À ZONA PROIBIDA, FORAM 
CONTRATADOS 1.000 EXTRAS, INCLUINDO MULHERES. A MAIORIA USAVA MÁSCARAS DE VESTIR



Um pintor usa um pincel, um escultor um formão, um diretor um exército.
Ted Post - Diretor

Escrever um roteiro implica, para mim, olhar para uma parede em branco e 
imaginar que o filme está  realmente acontecendo.

Paul Dehn - Roteirista
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NOTAS DO AUTOR
IGUAIS! PORÉM, DIFERENTES...

A SALA ÀS ESCURAS

A escuridão que se faz antes da projeção do filme é um hiato na respiração. 
É hora de acomodar pensamentos e nos deixar conduzir por uma história que não 
conhecemos.

As primeiras imagens surgem na tela gigante. Nossos olhos são iluminados pe-
las estrelas que George Taylor vê pela janela da espaçonave. Assim como nós, Taylor 
não tem ideia do que encontrará no fim da jornada. Este clima de mistério presente 
no livro de Pierre Boulle e nos roteiros de Rod Serling e Michael Wilson fez com que 
eu me apaixonasse pelo universo absolutamente humano de O Planeta dos Macacos 
(Planet of the Apes, 1968).

No filme produzido por Arthur P. Jacobs e dirigido por Franklin J. Schaffner, 
os macacos somos nós. Assistimos como se estivéssemos diante de um grande espe-
lho que reflete o quanto somos selvagens, que revela o quanto permanecemos igno-
rantes quando o assunto é conviver com nossos semelhantes e diferentes!

Em 1978, comecei as pesquisas para o primeiro livro sulamericano sobre os 
bastidores e segredos deste filme – O único humano bom é aquele que está morto! 
(1996). Curioso de nascença, queria saber como era produzida a maquiagem dos ma-
cacos, que cidade cenográfica era aquela e, principalmente, quem havia escrito sua 
história original. Para minha surpresa, meus favoritos estavam reunidos no mesmo 
filme – o músico Jerry Goldsmith, o diretor Schaffner, a atriz Kim Hunter e os atores 
Charlton Heston e Roddy McDowall, os quais admirava por suas participações em 
filmes e seriados de televisão.

Não tinha videocassete e nem telefone em casa. O meio de comunicação mais 
eficiente era a correspondência. A banca de revistas mais próxima ficava a 20 quilô-
metros do Arraial dos Cunhas, comunidade rural de Itajaí, em Santa Catarina, onde 
vivi a maior parte de minha vida – e onde hoje habito a cada 15 dias uma casa plena 
de amor.

O que eu sabia sobre os Apes era oriundo das leituras de histórias em quadri-
nhos e reportagens superficiais sobre seus bastidores. Escrevi para a seção de cartas 
das revistas de cinema e televisão – Cinemin e Starlog, correspondentes enviaram 
recortes e outros materiais. Aos poucos, formei meu acervo.

AO LADO, JEFF BURTON (DODGE), CHARLTON HESTON (TAYLOR), 

DIANNE STANLEY (STEWART) E ROBERT GUNNER (LANDON) EM O PLANETA DOS MACACOS (1968) 17                                                



Criei o Cine Clube Postal Planet of the Apes Brazilian Fan Club em 1984. 
Dentre os correspondentes mais ativos estavam Haroldo Esteves (Rio de Janeiro), 
Alexandre Negrão Paladini, Eduardo Cinquini Torelli e Carlos Roberto Gomes (São 
Paulo) e Jeff Krueger (Anaheim, Califórnia). Editei com recursos próprios O único 
humano bom é aquele que está morto! em novembro de 1996 com dois objetivos: 
preservar a memória das séries, aprimorando edições do fãzine Century City News 
International Edition – que lancei em 1985; e manter contato com atores e técnicos 
de O Planeta dos Macacos, privilégio que devo a Jeff Krueger.

Exemplares foram enviados para 23 países de cinco continentes. Recebi cartas 
e fotografias autografadas por três vencedores do Oscar – Charlton Heston, Kim 
Hunter e John Chambers – e outras dezenas de profissionais igualmente importantes 
para mim, tendo sido premiados ou não.

O que aconteceu?
Bem, isso deu outro livro, Diários de Hollywood: Um brasileiro no Planeta dos 

Macacos (2008). Nesta obra, abordei minha trajetória como fã e pesquisador do tema 
e a extraordinária experiência de ser transformado em um chimpanzé, nos Estados 
Unidos em 1999 por Bill Blake, discípulo de John Chambers.

Kim Hunter deixou de ser uma estrela distante para mim em fevereiro de 1997. 
Consegui seu endereço em uma home page, enviei a ela um exemplar de O único hu-
mano bom é aquele que está morto! e uma breve correspondência dizendo de minha 
paixão por esta série. Pedi que confirmasse o recebimento do livro. Em abril, recebi 
um envelope com quatro fotografias autografadas. Estava aberto o canal de comu-
nicação com minha estrela favorita! Preparei uma entrevista e enviei para ela que, a 
partir de sua resposta, manteve correspondência regular até maio de 2001.

HORA DE MUDAR!

De 1999 a 2003 fiz várias tentativas para uma segunda edição revista e amplia-
da de O único humano bom é aquele que está morto! e para uma primeira edição des-
te Homem não entende nada! Arquivos secrecretos do Planeta dos Macacos. Ouvi ou 
li aquelas fantásticas respostas que deixam autores indignados:

– Este assunto não faz parte da nossa linha editorial... – uma das respostas 
mais corriqueiras, a mais cretina: encaminhei para tal editora porque sabia que publi-
cava assuntos como cinema e televisão!

– Seu trabalho é muito bom! – como se eu não soubesse.
– Não temos interesse – a mais honesta das respostas!
Será que editores estrangeiros estariam interessados?
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Providenciei tradução e enviei para editores dos Estados Unidos e da Inglater-
ra, que responderam respectivamente nop e no! Revisei, suprimi, ampliei capítulos; 
acrescentei entrevistas, ampliei o acervo documental; priorizei uso de fotografias iné-
ditas produzidas por mim e autografadas por estrelas e técnicos...

Enviei para duas editoras brasileiras, recebi outras respostas ridículas. Foi 
quando decidi que ao invés de ficar tentando mudar o que estava ao meu redor, quem 
precisava mudar era eu – uma vez mais! O único humano bom é aquele que está 
morto! fez de mim referência para outros autores: Eric Greene e Rich Handley, nos 
Estados Unidos; Eduardo Torelli, no Brasil; David Hofstede, no Canadá; Paul A. 
Woods, na Inglaterra; Brian Pendreigh, na Escócia. A publicação de Homem não 
entende nada! Arquivos secretos do Planeta dos Macacos ficou para depois.

Até o dia em que fui convidado por Fabrizio Andriani para participar da Gi-
bicon Curitiba, onde reencontrei o professor Carlos Alberto Machado e fui por ele 
apresentado a Carlos Magno, desenhista dos quadrinhos Apes para Boom! Studios 
de New York City. Durante o painel sobre os Apes, falei de minhas experiências e 
livros. Alguns espectadores vieram conversar e pedir autógrafos em seus exemplares 
de O único humano bom é aquele que está morto! Fábio Gomes Ribeiro veio de San-
tos e trouxe na bagagem um exemplar do livro que havia comprado em 1996 e, ao 
colocá-lo diante de mim, disse: “Eu esperei 18 anos por este autógrafo!”

O sinal de alerta foi ligado: estava na hora de voltar a pentear macacos! Aceitei 
a sugestão de Carlos Alberto Machado para contatar os editor Marcelo Amado, que 
morava pertinho do meu endereço curitibano. Assim que leu meu e-mail, o editor 
afirmou: “Vamos publicar seu livro!”. Por alguns instantes, fiquei sem palavras. Sem 
ação. Sem ar! Por décadas, esperei tal resposta. Quando ela chegou, pareceria que 
nem havia passado tanto tempo!

Dias antes de me reunir com o editor Marcelo Amado, defini os caminhos a 
seguir com Homem não entende nada! – frase do ministro da Ciência, Dr. Zaius –, 
livro que reúne os textos originais de minhas pesquisas iniciadas em 1978 e mais os 
originais da década de 1990 – somados aos conteúdos revistos e bastante ampliados 
de O único humano bom é aquele que está morto! (1996), Diários de Hollywood: 
Um brasileiro no Planeta dos Macacos (2008), o conto A Invasão dos Macacos do 
livro Perdidos no Planeta dos Macacos (2013), trechos do inédito Hollywood Símia 
e dezenas de artigos e resenhas que fiz para jornais, fãzines e revistas. Experiências 
que tive com atores, técnicos e pesquisadores nestes 40 anos de paixão e pesquisa.

FOTO AO LADO: VICTOR BUONO (FAT MAN) E NATALIE TRUNDY (ALBINA) 
NA SALA DE MAQUIAGEM, DURANTE AS FILMAGENS DE DE VOLTA AO PLANETA DOS MACACOS (1970)
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ATENÇÃO À FILMOGRAFIA

O foco desta obra é a história dos bastidores. Os dados que constam dos cré-
ditos iniciais ou finais dos filmes das décadas de 1960 e 1970 são econômicos, se 
comparados aos dos filmes atuais. Desde 1978, procuro preencher lacunas da filmo-
grafia. Por isso, nas fichas dos filmes e seriados de televisão, incluí informações que 
vão muito além dos créditos que o espectador já viu. A princípio, poderão parecer 
transcrições equivocadas, mas na verdade são informações coletadas em arquivos 
pessoais de Arthur P. Jacobs, nos Estados Unidos, e em cada entrevista realizada. A 
filmografia restaurada!

Este livro é a mais completa obra publicada sobre este tema. Do livro de Pierre 
Boulle aos filmes de Jacobs. Dos seriados de televisão à literatura. Das histórias em 
quadrinhos à volta ao cinema. Entrevistas exclusivas com atores e técnicos que con-
tam histórias de bastidores, da criação da maquiagem e do figurino, da construção 
das cidades cenográficas – e outras histórias jamais contadas. Será atualizada a cada 
produção Ape – um roteiro de viagens de ida e volta ao Planeta dos Macacos.

Hoje, assisto a este filme e mergulho no universo que George Taylor explorou 
pela primeira vez na tela de cinema que guardei na memória. Um livro e um filme 
que não envelheceram e que ainda renderão muitos outros episódios no cinema, na 
televisão, nos quadrinhos... e nas livrarias.

Que assim seja!

O MAQUIADOR WERNER KEPPLER PREPARANDO VICTOR BUONO, ENQUANTO ELE CONVERSA COM NATALIE TRUNDY



BUCK KARTALIAN  (JULIUS) E BOOTH COLMAN (DR. ZAIUS NA SÉRIE DE TV) - STARCON 98 (ACERVO DE SAULO ADAMI)



LOS ANGELES – CA (1998-1999)
DIÁRIOS DE HOLLYWOOD

MUITO MAIS DO QUE UM SONHO!

Quando o filme O Planeta dos Macacos completou 30 anos, fui convidado para 
a convenção Starcon 98, no Pasadena Convention Center – Pasadena, Califórnia. A 
primeira reação foi deletar o e-mail que recebi. Não tinha a mínima ideia de quem 
eram Jeff Sillifant e Mike Stannard. Nem de como tinham encontrado meu endereço 
de e-mail!

Dias depois, recebi a mesma mensagem. Fui então informado de que meu ami-
go Jeff Krueger – de Anaheim, Califórnia – havia repassado meu endereço para os 
organizadores do evento. Tudo esclarecido, era a hora de planejar a viagem!

Antes de embarcar, editei o conto A Invasão dos Macacos, traduzido para a lín-
gua inglesa pela professora Rosana Paza (Invasion of the Apes), e a entrevista Adami 
of the Apes, realizada por Jeff Krueger para o fãzine Ape Chronicles em 1997. Estas 
publicações foram distribuídas às celebridades e aos visitantes.

Saí do Brasil em 28 de julho de 1998, minha primeira viagem internacional. A 
Starcon 98 foi realizada dias 1 e 2 de agosto. Minhas impressões de viagem foram 
publicadas no livro Diários de Hollywood: Um brasileiro no Planeta dos Macacos 
(S&T Editores, 2008). Selecionei seus trechos mais significativos para esta edição de 
Homem não entende nada! Arquivos secretos do Planeta dos Macacos.

STARCON 98

Quarta-feira, 29 de julho
Depois de 11 horas de voo, posso ver pela janela as nuvens que escondem Los 

Angeles. Ainda não são 8 horas, cresce a ansiedade para ver como funciona esta 
cidade. As turbinas do avião parecem engolir as nuvens. Aterrissagem perfeita! Hos-
pedagem no Holiday Inn, em Pasadena, quarto 302.
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Quinta-feira, 30 de julho
Meu dia começou às 6h15min. Sem chances de continuar dormindo, desci para 

o café. Antes de tomar meu lugar no restaurante, decidi conversar com alguém, além 
do barman mexicano César. Havia um homem no saguão, aproximadamente 75 anos, 
conversando com outro, que aparentava pouco mais de 40 anos. Conversavam de 
tudo um pouco, quando os cumprimentei e me sentei ao lado do mais velho.

Com sua curiosidade natural, achei que renderia um bom papo. Quando o mais 
jovem foi embora, o mais velho começou a me fazer as perguntas habituais. Avisei 
que era brasileiro, que tinha pouca intimidade com o idioma inglês e que era escritor. 
Quando o presenteei com o conto Invasion of the Apes, ficou empolgado. Mostrei 
a ele minha pasta de autógrafos, ele conhecia Booth Colman do teatro, Ron Harper 
das telenovelas e Buck Kartalian do cinema. Ficou impressionado com a fotografia 
autografada por Charlton Heston. Seu nome era Don.

Sexta-feira, 31 de julho
Na recepção do hotel, às 8h10min, uma agradável surpresa: muitos panfletos 

sobre a Starcon 98, com novidades acrescidas das fotografias de Booth Colman, Bob-
by Porter, Jeff Corey e outros astros Apes. Passei a tarde e a noite no hotel, praticando 
meu inglês com a leitura dos jornais Pasadena Star News e Los Angeles Times e 
assistindo TV.

 
Sábado, 1 de agosto
Às 5h46min já estava de pé. Preparei meu café no quarto e às 7h15min comecei 

a rondar o Pasadena Convention Center. Através de uma das janelas, junto da rua, 
era possível ver as mesas com toalhas brancas e as tabuletas amarelas com os nomes 
das celebridades em preto e vermelho. Entre elas, estava a minha mesa. As portas se 
abriram às 8h30min.

Fui recepcionado por Jeff Sillifant, que me levou até minha mesa e me apresen-
tou a Mike Stannard. A primeira celebridade que vi chegar foi Buck Kartalian, que 
viveu os gorilas Julius e Frank. Antes que pudesse lhe dizer meu nome, ele leu o que 
estava escrito no meu crachá. Aos berros, chamou a atenção de metade dos presentes: 
“Oh, my God! The Brazilian writer!”. Pronto, eu estava apresentado. O entrevistei 
às 15h40min.

O segundo contato foi com Booth Colman, tão gentil pessoalmente quanto ao 
telefone. Em seguida, chegou Jeff Krueger, que esteve à disposição das celebridades 
Apes durante toda a convenção. Chegou também Don Pedro Colley, conversamos 
sobre O único humano bom é aquele que está morto! e disse que recebeu seu exem-
plar pelo correio com entusiasmo porque o havia conhecido na Starcon 97 pelas mãos 
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de Jeff Krueger. Conhecia um pouco da língua portuguesa, havia compreendido boa 
parte do conteúdo. Destacou o trabalho do ilustrador Vagner Vargas e conversamos 
sobre o Brasil e a repercussão da Ape Saga na América do Sul.

Jeff Corey e Linda Harrison chegaram carregando fotografias que eu jamais 
havia visto. Todos ficaram encantados com as obras que levei à convenção: livros, 
gravuras e esculturas. Foram gentis, fotografei e fui fotografado com eles. Conversei 
com Lee Delano, Robert Colbert, Bob May, Michael Hellen, Mark Ragonese, Eric 
Greene. Fui jantar pizza com Jeff e Mark, conversamos muito. A respeito de tudo.

Domingo, 2 de agosto
Na primeira página do Pasadena Star-News, a matéria Fans still go ape over 

science fiction groundbreaker, de David Mark, citava as atrações da Starcon e, no 
penúltimo parágrafo: “Também o escritor brasileiro Luiz Saulo Adami esteve lá au-
tografando seu livro The only good human is a dead human!”.

Encontrei William Smith, que recordou histórias de bastidores dos filmes e 
seriados de TV dos quais participou. Na hora que eu lhe pedi um cartão com seu 
endereço, ele não hesitou em rasgar uma folha de seu talão de cheques – e dela ar-
rancou o endereço para me entregar. Decididamente, ele não estava em um de seus 
melhores dias.

Booth Colman prontificou-se a me ajudar, durante minha estada em Los An-
geles, para onde lhe disse que estava indo, na segunda-feira. Vendi exemplares de O 
único humano bom é aquele que está morto! e distribuí panfletos.

Depois da convenção, não pude aceitar um convite de Jeff e Mark para jantar 
em Los Angeles, pois estava exausto. De tão cansado, dormi sem desligar a TV, que 
exibia um episódio da série Millenium.

Segunda-feira, 3 de agosto
Às 7h30min, providenciei meu café depois de uma demorada conversa com 

Don, no lobby do hotel. Ficou surpreso com a quantidade de autógrafos que consegui. 
Antes que ele fosse embora, lhe dei um exemplar autografado de meu livro, na expec-
tativa de podermos manter contatos futuros, o que jamais aconteceria.

Hollywood Celebrity Hotel (1775 Orchid Avenue) era tão caro quanto o Hol-
iday Inn Pasadena, mas me trouxe algumas vantagens: estava no lugar que me inte-
ressava e ao lado das coisas que queria conhecer. O quarto 110 era amplo, quase do 
tamanho de minha casa. Fiz uma primeira caminhada pela Walk of Fame, com seus 
trechos depredados e deteriorados.
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STARCON 98: SAULO ADAMI APARECE NA SEGUNDA FILEIRA DE FOTOGRAFIAS DAS CELEBRIDADES
CONVIDADAS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 30 ANOS DE O PLANETA DOS MACACOS (1968)



Terça-feira, 4 de agosto
Jeff chegou às 9 horas, visitamos lojas de Century City Plaza, locações de Con-

quista do Planeta dos Macacos. O momento de maior emoção foi quando cheguei à 
rampa em que Caesar e os macacos rebeldes subiram para atravessar a ponte, em uma 
das cenas de maior tensão do filme.

Quarta-feira, 5 de agosto
Transferi residência para o Venice Beach Cotel (25 Windward Avenue), a 50 

metros da praia. No quarto 206 já estavam um francês, dois alemães e dois ingleses. 
Havia fila para tudo: usar o banheiro, falar ao telefone, pegar um táxi... Booth Col-
man me ligou, convidando para visitar a Margaret Herrick Library da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, e para um almoço em Beverly 
Hills. Visitei seu apartamento – na 2160 Century Park East. Depois, me deixou na 
porta da Margaret Herrick Library, onde me diverti conhecendo roteiros originais 
da Ape Saga. À noite, um lanche no lugar do jantar, e um nó na garganta, enquanto 
olhava pela janela e via se aproximar o dia de embarcar de volta ao Brasil.

A bordo do avião, antes de fechar meus olhos e tentar dormir, agradeci a Deus 
por ter vivido aqueles dias maravilhosos. Pedi que Ele cuidasse bem da alma de 
Pierre Boulle. Voltei para casa com entrevistas exclusivas e o propósito de revisar e 
ampliar os originais de O único humano bom é aquele que está morto! Eu queria um 
segundo livro, tanto é verdade que escrevi em 1999 um primeiro esboço de Homem 
não entende nada! – a história da produção do primeiro filme a partir do diário de 
filmagens de Charlton Heston.

MACACO POR UM DIA

Programada para julho, a Starcon 99 foi cancelada. Como havia sido convidado 
por seus organizadores e desencadeado campanha em busca de patrocínio, adiei o 
embarque para setembro. Jeff Krueger ofereceu hospedagem na casa de seus pais, 
teve início mais uma incrível aventura no Planeta dos Macacos!

Quarta-feira, 29 de setembro
Jeff me apanhou no aeroporto e me levou à casa de Natalie Trundy. Quando 

entrei, parecia que estava no Brasil: tocava música brasileira no CD player e Natalie 
me recebeu falando português. Passamos o dia inteiro ajudando Natalie a organizar 
seu apartamento, pois acabara de fazer sua mudança. Depois do trabalho, pizza e 
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Coca-Cola. Na casa de Jeff, às 21h40min, reencontrei seus pais, Jack e Rosina, e seus 
cães Willie e Joey. Um quarto privativo me esperava. De tanto sono, fui dormir 10 
minutos depois.

Quinta-feira, 30 de setembro
Natalie Trundy nos levou à Loyola Marymount University, que abriga a ses-

são Archives and Special Collections, na Charles Von Der Ahe Library. Na entrada, 
fomos barrados por um segurança. “Para ter acesso às coleções especiais, vocês de-
veriam ter agendado uma visita”, argumentou. “Eu sou viúva de Arthur P. Jacobs”, 
informou Natalie, sem afrontar o policial, que deve ter se sentido péssimo. Entramos.

Remexer nos arquivos de Jacobs e da APJAC Productions foi como ter parti-
cipado da produção dos filmes. Ele guardava tudo: de bilhetes pessoais a complexos 
esquemas de filmagens – storyboards, roteiros, agendas, orçamentos, folhas de paga-
mento... Permanecemos na biblioteca até às 14 horas. Depois de um almoço rápido, 
deixamos Natalie em casa e partimos para um encontro com Matt Stein, vocalista e 
líder da banda Ape Has Killed Ape, que se preparava para lançar seu primeiro CD. 
Matt me presenteou com uma camiseta da banda.

Às 22 horas, um encontro fantástico com Bill Blake. Jeff fez as apresentações, 
e depois de me desejar as boas-vindas aos Estados Unidos, Bill perguntou:

– Quando você gostaria de virar macaco?
Eu, que não esperava o convite, não hesitei:
– Quando você quiser!
– Você tem claustrofobia?
– Não.
– Ótimo! Este será um presente para você!

Sexta-feira, 1 de outubro
Às 19 horas, vi Bill Blake trabalhar como John Chambers, nos velhos tempos 

de O Planeta dos Macacos. Vi nascer minha face de chimpanzé pelas mãos habili-
dosas e pelo talento de um autêntico discípulo de John Chambers. A experiência foi 
compartilhada com Jeff, registramos seus passos em fotografias.

A face foi moldada tendo por base a que Chambers criou para Roddy McDowall, 
na década de 1970. O processo teve início às 22 horas, e aos 30 minutos de 2 de ou-
tubro o látex estava injetado no molde. Eram 2 horas da madrugada quando Bill colo-
cou o material no forno de seu trêiler para cozinhar, enquanto assistíamos, projetados 
na parede de um galpão do outro lado da rua, filmes sonoros e mudos que produziu 
a partir de 1971.
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Sábado, 2 de outubro
Jeff e eu fomos às lojas de histórias em quadrinhos e bonecos, mas tinham pre-

ços abusivos. Aproveitamos o dia para descansar e rever filmes Apes.

Domingo, 3 de outubro
Don Pedro Colley me ligou pela manhã. Às 16 horas, Bill Blake nos recebeu 

para mostrar as duas faces de Cornelius que preparou. Ficaram maravilhosas! 

Segunda-feira, 4 de outubro
Bill, Jeff e eu fomos pesquisar os arquivos de Jacobs, na Loyola, de onde saí-

mos às 17 horas para almoçar. No estúdio de Bill, acompanhamos seu trabalho de 
pintura dos dentes de Cornelius.

Terça-feira, 5 de outubro
Às 11h15min, Jeff e eu nos encontramos com Bill Blake, em seu estúdio. Con-

versamos um pouco sobre o passo a passo da sessão de maquiagem, e o único pedido 
que Blake me fez foi: “Por favor, seja paciente”. Antes de começar a sessão, o ajuda-
mos a montar um cenário. Recriamos uma pequena réplica da sala de maquiagem, tal 
qual Blake conhecera nos bastidores da série de TV, na década de 1970. Em home-
nagem a McDowall, trouxe um CD player que tocou música clássica o tempo inteiro.

Às 11h50min a maquiagem começou a ser aplicada. Jeff fotografou tudo. Atra-
vés de um espelho, acompanhei minha transformação. Minuto a minuto, desapare-
ciam minhas feições, dando lugar às feições de Cornelius. O uniforme de Caesar a 
face, os cabelos, as orelhas, a blusa, a cobertura de pelos – sobre braços, pulsos e 
mãos – e os sapatos originais de Cornelius completaram o visual.

Durante aquelas três horas em que permaneci sentado – boa parte do tempo 
de olhos fechados por causa da variedade de sprays aplicados nos cabelos e nas bar-
bas –, Bill explicava tudo para nós. A sessão de maquiagem terminou às 15h08min. 
Fomos para Malibu Creek State Park, antiga locação da Cidade dos Macacos. En-
contramos destroços do anfiteatro e paramos para atender turistas que quiseram ser 
fotografados ao lado de Cornelius.

Antes de a noite chegar, encontramos Natalie Trundy, que se emocionou ao me 
ver vestido como macaco. Ela beijou meu focinho de chimpanzé, repetindo a cena da 
despedida de Fuga do Planeta dos Macacos. Visitamos o fotógrafo Mark Ragonese 
– que nos emprestou uma câmera de vídeo. Fomos jantar em um restaurante de Los 
Angeles, cujos funcionários e clientes pararam para nos saudar: “Olá, Cornelius!”, 
diziam alguns; “Boa noite, Roddy!”, emocionavam-se outros. Era como se estives-
sem reencontrando McDowall, um ano após sua morte.
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BUCK KARTALIAN EXIBINDO O EXEMPLAR DE O ÚNICO HUMANO BOM É AQUELE QUE ESTÁ MORTO! 
(ACERVO DE SAULO ADAMI, FOTOGRAFIA DE JEFF KRUEGER)

Quarta-feira, 6 de outubro
Recebi telefonemas de Natalie Trundy, Booth Colman e Bill Blake, desejando 

boa viagem de volta ao Brasil. Às 10 horas, comecei a preparar a bagagem para a 
volta ao Brasil.

Quinta-feira, 7 de outubro
Saímos de casa às 8h30min e fomos para Zuma Beach. Conheci o canto da 

praia onde foram filmadas as cenas da Estátua da Liberdade e da caverna de Corne-
lius. Uma experiência emocionante.

Às 10h30min, John Chambers nos recebeu. Conversamos durante uma hora, 
fotografei e fui fotografado ao lado dele e do Oscar que recebeu em 1968. Fizemos 
um lanche rápido e fomos até a Loyola, de onde saímos às 14h10min com destino 
ao LAX.

Às 15h23min, depois de despachar a bagagem, foi a hora de dar adeus ao Jeff. 
Passei pela alfândega, o fiscal pediu para que eu passasse duas vezes a sacola em que 
estavam as réplicas da maquiagem de Cornelius.

– Belo souvenir! – sorriu o fiscal.
Ele tinha razão!



etapas da maquiagem de saulo adami

Nas páginas seguintes encontramos detalhes do pro-
cesso de transformação de Saulo Adami.

Fotos de Jeff Krueger e Saulo Adami.
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ÀS 11H50MIN A MAQUIAGEM 
COMEÇOU A SER APLICADA. 

A SESSÃO TERMINOU ÀS 
15H08MIN.



SAULO ADAMI EM VISITA A MALIBU CREEK STATE PARK (ACERVO DE SAULO ADAMI, FOTOGRAFIA DE BILL BLAKE)





PRÓLOGO

A INVASÃO DOS MACACOS

Medalha de prata no X Concurso Nacional de Contos (Clube Literário Brasí-
lia – DF, 1997), foi escrito em outubro de 1997 e publicado nos fãzines Juvenatrix 
(1997) e Century City News International Edition (1999). Traduzido por Rosana 
Paza, Invasion of the Apes foi impresso no Diário Brusquense em 1998. 



SAÍMOS ESTUPEFATOS da sala de projeção. Nunca um filme havia nos 
deixado boquiabertos a ponto de não sabermos para onde ir depois que as luzes da 
sala foram acesas. Apertados entre aproximadamente 500 espectadores, Bella e eu 
saímos calados e encontramos a rua tumultuada, com outras 500 pessoas querendo 
assistir à estréia de O Planeta dos Macacos.

A fila era gigantesca, e se arrastava junto aos prédios, ao longo de cinco quar-
teirões. Passava das 21 horas e nem o frio era capaz de afastar aquelas pessoas de um 
filme que estava se tornando um cult em todo o mundo. Caminhávamos imaginando 
se teriam a mesma reação que tivéramos. Estávamos em abril de 1968, e depois da 
sessão de cinema, jamais seríamos os mesmos.

Chegamos em casa pouco depois das 11 horas da noite. O trânsito estava caóti-
co e precisamos de pelo menos 30 minutos para que as pessoas que esperavam na fila 
para entrar no cinema saíssem da nossa frente. A solução era esperar. Um chimpanzé 
bateu contra a janela do nosso carro para nos ajudar a manobrá-lo e levamos um susto 
fenomenal. É claro que não era Cornelius, Lucius ou Zira, que havíamos visto no 
filme, mas um garoto propaganda. Ainda assim o susto foi grande.

O que importava para nós era sair de lá, e aos poucos nossos batimentos cardíacos 
voltaram ao normal. Recordo que durante o trajeto que fizemos do cinema até nossa 
casa, o assunto foi apenas um: o filme. A cena final, com Charlton Heston vivendo a 
angústia do capitão George Taylor, que descobria que não estava em outro planeta, mas 
na Terra destruída pelo homem, nos deixou sem ar. Recordo com clareza que, ao nos 
aproximarmos de um cruzamento da estrada, o sinal fechou e tivemos que parar.

No momento em que conversávamos sobre a possibilidade daquelas visões de 
Pierre Boulle virem um dia a se transformar em realidade na Terra, um automóvel pa-
rou ao nosso lado, para aguardar a reabertura do sinal. Na direção, um gorila, trajando 
roupas semelhantes àquelas que vimos no filme. Bella e eu nos olhamos novamente, 
como que disséssemos um ao outro:

– Veja! Outro cara divulgando o filme...

* * *
Antes de dormir, como era nosso costume, conversamos bastante sobre nosso 

dia, fazendo uma espécie de avaliação dos momentos vividos juntos ou individual-
mente. Lembro-me que, naquela noite, a conversa se estendeu até duas horas da ma-
drugada. Fomos dormir tarde para valer e tive um sonho intrigante. Pesadelo, melhor 
dizendo. Eu era Taylor, e fugia desesperadamente de Zira, que havia me traído ao 
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dizer ao doutor Zaius que eu deveria ser executado de uma vez por todas, evitando 
assim que eu descobrisse a verdade sobre o passado da Terra. Acordei aos berros, 
perto das quatro da manhã, fazendo Bella saltar da cama, desnorteada. Demorei para 
entender que tudo não passara de um pesadelo e de que aquilo que parecia querer 
explodir dentro de mim era apenas o meu coração.

– Tem alguém tocando a campainha – ela me disse.
– A esta hora?! – resmunguei.
Conferi a hora para me dar conta de que não se tratava de um pesadelo dentro 

do outro: quatro horas. Confesso que não foi tarefa fácil chegar até a porta. Seguindo 
meus passos, Bella. Através do olho mágico, conseguimos ver dois automóveis com 
faróis ligados em direção à porta da nossa casa e a silhueta de um homem que estava 
para tocar a campainha novamente. Antes que o fizesse, abri a porta.

Bella e eu ficamos boquiabertos, mas mudos, diante da figura de um chimpan-
zé, parecido com um daqueles que havíamos visto no filme, com um sorriso estam-
pado na cara, uma mensagem nas mãos.

– Senhor, senhora... Desculpe incomodá-los a esta hora...
Por pouco não caímos sentados, diante das falas do chimpanzé. 
– Por favor, entre – disse Bella, sem outra coisa a dizer ao bicho.
– Com licença...
E foi entrando. A estas alturas, eu já não estava certo se deveria ou não fechar a 

porta da rua. Bem, mais alguém poderia querer entrar; o doutor Zaius, por exemplo. 
Oh, céus, que confusão, eu pensava. Enfim, estávamos os três, de pé, no meio da sala. 
Bella e eu, juntos, lemos o comunicado, o murmurinho de um atrapalhando a leitura 
do outro.

– Alguma dúvida, humanos?
– Mas, estamos recebendo uma ordem de despejo?! Que absurdo! – reclamou 

Bella.
– Toda a cidade está sendo evacuada. Todos os humanos têm 48 horas, a contar 

da hora zero de hoje, para deixar a cidade, sob pena de serem caçados, literalmente. 
Antes que decidam perguntar, todos os humanos convocados a colaborar com o novo 
governo que se instala, estão sendo encaminhados para um local que chamamos de 
Pavilhão. Lá, costumamos deixá-los durante três ou quatro dias, para que possamos 
reunir famílias inteiras, até que, finalmente, possamos levar estas famílias para o 
lugar onde os humanos deverão viver, a partir de agora: a floresta.

Aquilo não poderia ser verdade, eu pensava, cada vez mais atordoado. 
– Quem mandou você aqui, o doutor Zaius? – arrisquei, na falta do que per-

guntar.
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– Doutor Zaius? – estranhou o visitante. 
– Está bem, nós vamos deixar a casa em 48 horas, como você está pedindo – 

disse Bella, para meu espanto.
– Bella, o que você está dizendo?! Esta casa nos custou dinheiro e tudo isso 

pode ser verdade!
– Querido, estamos tendo um pesadelo, nada mais que isso!
– Bem, humanos, a conversa está muito boa, mas eu tenho outros problemas 

para resolver, antes de retornar. Com licença...
Saiu pela porta como entrou: imponente. Bella e eu ficamos olhando para os 

lados e um para o outro, como dois tolos no redemoinho. Ouvimos o som dos carros 
se afastando da casa... Fomos até a rua e, para nosso espanto, a única casa que per-
manecia intacta era a nossa. As outras cerca de 50 casas que faziam parte daquela rua 
estavam depredadas. Jardins maravilhosos tinham sido destruídos, calçadas estavam 
cheias de roupas, pedaços de papel e lixo espalhado. Como se tivessem atirado gra-
nadas e matado pessoas durante a noite inteira.

* * *
Na manhã seguinte, antes mesmo de conferir a hora, corri até a janela para 

olhar a rua. Sorri ao verificar que tudo não havia passado de um terrível pesadelo. 
Aliás, dois pesadelos, um dentro do outro, como havíamos pensado. Respirei aliviado 
quando percebi que Bella ainda dormia. Tudo continuava no seu exato lugar. Sem 
destruição, sem chimpanzé... 

Durante o café da manhã, evitei comentar qualquer coisa com Bella porque – 
pensei! – não poderíamos ter sonhado a mesma coisa, juntos. Com um beijo, me des-
pedi e entrei no meu carro, rumo ao trabalho. Pelo caminho, fui encontrando meus vi-
zinhos mais próximos e eles certamente nunca haviam me visto tão sorridente numa 
manhã de quinta-feira, o pior dia da semana para mim.

Todas as quintas-feiras os problemas pareciam se acumular ao redor da minha 
mesa. Mas eu estava feliz porque minha cidade não havia sido destruída naquela noi-
te. Eu teria mais uma oportunidade para odiar meu chefe, das 8 às 17 horas. 

Ao parar no sinal fechado, um garoto veio me oferecer o jornal do dia e, como 
de hábito, comprei meu exemplar – na empresa em que trabalhava cada um tinha 
que trazer seu próprio jornal e guardá-lo bem para que não desaparecesse. Aliás, este 
continua sendo um hábito dos humanos.

Algo estava diferente com o garoto que vendia o jornal. Havia uma tristeza no 
seu olhar, mas o sinal abriu e não tive tempo de conversar coisa alguma. Enquanto 
dirigia, uma coisa me intrigava: todas as pessoas que caminhavam pelas calçadas 
ou estavam dirigindo seus carros se limitavam a gesticular. Como se fosse proibido 

46 | COLEÇÃO CINEMA ESTRONHO                                                               



falar naquele horário. Só o que me faltava, eu pensei. E comecei a rir, associando a 
imagem do chimpanzé do meu pesadelo com a imposição do toque do silêncio sobre 
a população da nossa cidade. Foi divertido.

Para minha surpresa, ao chegar diante do prédio da empresa em que trabalhava, 
o estacionamento estava literalmente tomado. Nunca havia visto tantos veículos reu-
nidos. Na porta de um microônibus, que jamais havia visto estacionado, um adesivo 
trazia inscrições que não compreendi. Aquilo chamou minha atenção. Inscrições em 
vermelho.

Estranhei, também, o comportamento do guarda do estacionamento: transpi-
rava demais e parecia mais nervoso do que nunca. Talvez pelo acúmulo do trabalho 
naquele dia, eu pensei. Malditas quintas-feiras, resmunguei.

Atravessei o corredor vazio, até que comecei a ouvir vozes seguidas de aplau-
sos que vinham do auditório. Fui diretamente para lá, na tentativa de encontrar uma 
justificativa para aquele clima de deserto. Havia uma mesa no palco com os diretores 
da nossa empresa sentados atrás dela. E dois humanos – homens, melhor dizendo! –, 
estranhos para mim, perto deles. Um falava ao microfone, aguardando o cessar dos 
aplausos.

– O que está acontecendo, Philip? – perguntei a um de meus companheiros de 
repartição.

– Ei! Por onde você andou nos últimos dois dias?!
– Dois dias?! Está sonhando, Philip? Eu nunca faltei um único dia ao trabalho 

nos últimos dois anos!
– Está certo, Louis... Se você prefere assim.
– Que reunião é esta?
– Ah, sim, é uma reunião de transmissão de posse. A empresa foi vendida, 

como você já deve saber, e os funcionários estão incluídos neste pacote! – ele riu.
Pela primeira vez na vida, depois de trabalhar durante cinco anos na mesa ao 

lado da mesa de Philip, senti medo do seu deboche. Os aplausos cessaram e o homem 
estranho que estava ao microfone encheu-se de otimismo para anunciar a chegada 
do novo proprietário da empresa. A platéia aplaudiu, entusiasticamente, a entrada no 
auditório de três orangotangos, vestidos exatamente como aqueles que havíamos co-
nhecido no filme. Nenhum deles, asseguro, era o doutor Zaius, como eu havia temido 
no meu pesadelo da noite anterior.

– Que diabos está acontecendo aqui, Philip?!
– Isto não estava no roteiro... – desconfiou, olhando em volta e percebendo a 

reação dos demais trabalhadores que, abismados, foram aos poucos diminuindo a 
frequência dos aplausos.
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Ao chegar ao palco e tomar seu lugar atrás do microfone, um dos orangotan-
gos – o mais alinhado deles – abriu um sorriso. Alguns operários sorriram para ele 
também, não havendo muito mais a fazer naquele momento. Alguns trabalhadores 
ensaiaram risos, imaginando que fosse truque de alguém ligado ao setor de promo-
ções culturais da empresa. Para alguns deles certamente se tratava de um homem 
fantasiado de doutor Zaius.

– Como novo proprietário desta empresa, gostaria de anunciar o nascimento de 
uma nova era! – disse o orangotango enquanto os outros dois puxavam os aplausos, 
sozinhos. A plateia humana ficou estática, as portas do auditório foram trancadas por 
fora e ouviu-se o som de uma trombeta de caça.

O GORILA JULIUS NA VISÃO DO ARTISTA ESPANHOL JOSÉ RAMÓN RUIZ DÍEZ







LIVRO I

APE SAGA: A CINESSÉRIE

DO LIVRO DE PIERRE BOULLE (1963)
AOS FILMES PRODUZIDOS POR 
ARTHUR P. JACOBS (1968-1973)

Prezado Adami:

Muito obrigado por me enviar Century City News International Edition! Fiquei 
muito lisonjeada por ver a Dra. Zira na capa! E tudo o que eu pude ler no seu interior! 
Mais uma vez, desejo o melhor em seu trabalho – seus livros, suas revistas, sua vida!

Em particular, o seu conto Invasion of the Apes é fascinante, é um autêntico 
estilo de ficção científica. Estou feliz que ele tenha ganhado prêmios!

Kim Hunter
Dra. Zira



PIERRE BOULLE (1912-1994)



AS IDEIAS ORIGINAIS (1963)
AS VIDAS DE PIERRE BOULLE

UM NOME, DOIS FILMES

As primeiras imagens que vêm à mente quando pronunciado o nome de Pierre 
Boulle são de dois filmes: A Ponte do Rio Kwai (The Bridge on the River Kwai, 
1957), de David Lean, e O Planeta dos Macacos, de Franklin J. Schaffner.

Pierre François Marie Louis Boulle nasceu em Avignon, França, em 20 de feve-
reiro de 1912. Formado em engenharia pela Ecole Supérieure d’Électricité em 1933, 
transferiu-se para a Malásia em 1936. Trabalhou nos seringais de Sungei Tinggi, a 50 
milhas de Kuala Lampur (1936-1939), Saigon (1939), Annam, Laos (1940) e Singa-
pura (1941), onde aprendeu a explodir pontes.

Na Segunda Guerra Mundial, alistou-se no exército da Indochina francesa, mo-
vimento França Livre, quando alemães ocuparam seu país natal. Foi agente secreto 
– sob o codinome Peter John Rule – na China e na Birmânia (Buick). Colaborou com 
o movimento de resistência na China, Birmânia e Indochina, até ser capturado pelos 
leais à França de Vichy, em agosto de 1942, flagrado quando descia o rio Mekong 
rumo a Hanói em um barco que construíra com bambu.

Em outubro, foi à corte marcial. Condenado por traição e enviado a um campo 
de trabalhos forçados, onde começou a escrever um diário – considerado a base de 
seus primeiros ensaios visando da carreira literária. Fugiu da prisão em 1944, com 
auxílio de autoridades. Foi para Saigon, onde serviu até o final da guerra nas Forças 
Especiais Britânicas.

Embora repatriado em 1945, voltou às plantações de borracha na Malásia, e 
viveu um tempo em Camarões, antes de retornar a Paris em 1949, para morar no ho-
tel Lutèce. Condecorado com a Légion d’Honneur, Croix de Guerre e Médaille de la 
Résistance, foi morar em 1955 no apartamento de sua irmã Madeleine.

Recebeu o Gran Prix da Sociedade dos Homens de Letras em 1976 pelo con-
junto de sua obra. Morreu solteiro em Paris em 30 de janeiro de 1994.
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PLANETA BOULLE

Todo editor sonha lançar um best-seller. Publicação de livros tem muito dos 
aspectos de um jogo, escreveu Jim Whitmore – exceto que se joga com seriedade 
mortal, e o mais importante é vencer. “Naturalmente, todo editor quer – e tentará 
criar – um vencedor. Esse é um dos vários processos que forma um fenômeno conhe-
cido como autor mais vendido”, destacou Whitmore. Com Pierre Boulle a história 
não foi diferente: ele transformou uma trama de ficção científica em inspiração para 
filmes, séries de televisão e centenas de publicações no mundo inteiro, o comércio 
associado ao êxito.

La Planète des Singes (1963) – chamado Monkey Planet na Inglaterra e Planet 
of the Apes nos Estados Unidos, começa com um casal de ricos ociosos em férias 
pelo espaço. Jinn e Phyllis encontram uma garrafa flutuando, no seu interior, uma 
mensagem manuscrita. “Obviamente, Boulle está apenas armando o jogo”, analisou 
Whitmore. Pouco importa para Boulle “que uma garrafa contendo um manuscrito – 
por mais que este importe – seja um clichê. Ou que a chance de encontrar um objeto 
tão minúsculo em um cosmos tão infinito é até mais ridícula cientificamente do que 
a noção de uso de naves à velocidade da luz para viagens interestelares. Tudo na 
sequência inicial é fantasia, apenas uma desculpa para mostrar a história na garrafa. 
Se os artifícios são clichês – bem, as sátiras sempre estão ligadas aos clichês, de um 
jeito ou de outro”.

O manuscrito é a história do jornalista Ulysse Mérou, que no ano de 2500 
embarcou numa viagem espacial com dois companheiros humanos, Arthur Levain e 
o professor Antelle, além do chimpanzé Hector. “Confio este manuscrito ao espaço, 
não com a intenção de obter socorro, mas para ajudar, porventura, a conjurar a medo-
nha calamidade que ameaça a raça humana. Deus tenha piedade de nós...!”, escreveu 
Mérou, no início da mensagem. A missão tem como objetivo alcançar a região de 
Bételgeuse.

“Bételgeuse, alfa de Orion, como a chamavam nossos astrônomos, encontra-se 
a cerca de trezentos anos-luz do nosso planeta. É notável por muitas razões. Primeiro, 
pelo tamanho: o seu diâmetro mede de trezentas a quatrocentas vezes o do nosso Sol, 
o que significa que se fizesse coincidir o seu centro com este astro, o monstro esten-
der-se-ia até a órbita de Marte. Pelo seu brilho: é uma estrela de primeira grandeza, 
a mais brilhante da constelação Órion, visível da Terra a olho nu, apesar da distância 
a que se encontra. Pela natureza do seu brilho: emite chamas vermelho e laranja do 
mais magnífico efeito. Finalmente, é um astro de luz variável: a sua luminosidade 
varia com o tempo, por causa das alterações do diâmetro. Bételgeuse é uma estrela 
pulsante”.
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Para checar se Boulle não estava escrevendo bobagens, fui consultar Silvino de 
Souza, astrônomo chefe do Observatório Tadeu Cristóvam Mikowski, de Brusque, 
Santa Catarina. Souza confirmou as informações de Boulle: Bételgeuse é uma estrela 
variável supergigante vermelha de diâmetro 378 vezes maior que o Sol e temperatura 
superficial de 3 mil graus k. Sua magnitude é zero e tem tipo espectral M2, situada a 
mais de 610 anos luz da Terra. Suas flutuações luminosas são bastante fracas, poden-
do ser registradas somente com auxílio de grandes telescópios. Seu nome originou 
do árabe (iad-al-Gaouza ou Mão dos Gêmeos), uma alusão à constelação de Gêmeos 
e, por uma leitura incorreta, árbet-el-Gaouza (a Casa dos Gêmeos), foi transcrita no 
Ocidente como Bételgeuse, Alpha Orions, Alfa de Orion.

O professor Antelle, segundo Mérou, estava com seus cálculos corretos quando 
admitiu que, tal como havia previsto, “a viagem durou cerca de dois anos do nosso 
tempo durante os quais se deveriam ter escoado três séculos e meio na Terra. Era esse 
o único inconveniente de ter visado tão longe: se regressássemos um dia, encontraría-
mos o nosso planeta setecentos e oitenta anos mais velho”. Mas isso não preocupava 
Mérou, que se considerava “um jornalista pouco conhecido, que encontrara o profes-
sor no acaso de uma entrevista. Ele tinha-me proposto levar-me consigo, depois de 
saber que eu não tinha família e que jogava razoavelmente xadrez. Era uma ocasião 
excepcional para um jovem jornalista. Mesmo que a minha reportagem só viesse a 
ser publicada oitocentos anos depois, talvez por isso mesmo, teria um valor único. 
Aceitei com entusiasmo”.

Ao atingirem Bételgeuse, depararam-se com um planeta idêntico à Terra, e 
batizaram-no de Soror. Encontrando uma cascata, mergulharam para um banho des-
contraído, mas encontraram pegadas humanas. “É um pé de mulher”, afirmou Le-
vain. E a mulher surgiu, descrita por Mérou como “uma jovem, a menos que fosse 
uma deusa. Afirmava com audácia a sua feminilidade perante este monstruoso Sol, 
inteiramente nua, sem mais adornos do que uma cabeleira bastante comprida que lhe 
tombava sobre os ombros”, “imóvel como uma estátua sobre um pedestal, possuía 
o corpo mais perfeito que se poderia conceber na Terra”. Era Nova. Até esse ponto, 
escreve Whitmore, “as únicas ligações entre o filme e o livro são a nave espacial, o 
tamanho e o sexo do grupo que desembarcou (e o fato de que Antelle, como Tay-
lor, é um misantropo), e o lago e a cachoeira! Ainda assim, isso é mais preciso do 
que algumas transcrições de livro para filme...” Fugindo, Nova deparou-se com o 
chimpanzé Hector e o estrangulou “num espasmo animal de pavor e fúria”. Para 
Whitmore, “isso não é tão impossível quanto as naves estelares, mas chega perto: na 
idade de Hector, um chimpanzé tem cinco vezes a força de um ser humano médio. 
Eles não morrem pacificamente”. Encontrando Nova, desta vez no meio do seu povo, 
Mérou e seus companheiros passaram a ser aceitos pelos seres humanos do planeta 
Soror. Suas roupas não ofereceram segurança para os nus, e eles também passaram 
a viver como selvagens. “Demorei-me a terminar o meu leito, sempre observado por 
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Nova, que recuara um pouco. Quando por minha vez me deitei, ela ficou um longo 
tempo imóvel, como que indecisa; depois se aproximou, hesitante. Não fiz nenhum 
gesto com o receio de amedrontar. Deitou-se ao meu lado. Continuei imóvel. Acabou 
por se enroscar contra mim e nada nos distinguia dos outros casais que ocupavam os 
ninhos desta estranha tribo. Mas, embora a garota fosse maravilhosamente bela, não 
a considerava, então, uma mulher. As suas maneiras eram as de um animal familiar 
que procura o calor do dono. Apreciei a tepidez do seu corpo sem que me viesse ao 
espírito desejá-la”.

Na manhã seguinte, Nova botou toda a tribo em movimento ao perceber um pe-
rigo eminente. Ouviram-se tiros, Mérou apavorou-se ao ver grande número de gorilas 
que vieram caçar humanos: “Vestia como você ou eu, isto é, como nos vestiríamos 
se participássemos numa dessas batidas organizadas, entre nós, em honra dos embai-
xadores ou de outras importantes personagens, nas grandes caçadas oficiais. O seu 
casaco castanho parecia provir do melhor alfaiate parisiense e deixava entrever uma 
camisa de grandes quadrados semelhantes às que são usadas pelos nossos desportis-
tas. Os calções ligeiramente tufados por cima da barriga das pernas, prolongando-se 
por um par de polainas. Terminava aí a semelhança: em vez de sapatos trazia grandes 
luvas negras. Digo-vos que era um gorila! Do colarinho da camisa saía-lhe a hedion-
da cabeça, terminada em cone, coberta de pelos negros, de nariz emborrachado e 
malares salientes. Ali está, de pé, um pouco inclinado para diante, na postura de um 
caçador a espreita, com a espingarda apertada nas mãos compridas”.

Arthur Levain foi morto na caçada, Antelle e Mérou capturados com Nova. 
No livro, chimpanzés participaram da caçada, carregando armas. “Os gorilas tinham 
ar de aristocratas. Interpelavam-se alegremente numa linguagem articulada e a sua 
fisionomia exprimia, em todos os momentos, os sentimentos humanos que procurara 
em vão encontrarem em Nova.” Na saída da floresta, Mérou e as feras chegaram a 
uma casa “com teto de telhas vermelhas, os postigos abertos e as inscrições sobre um 
quadro à entrada”, com aparência de um albergue. “Compreendi imediatamente que 
era o lugar de encontro da caçada. As macacas tinham vindo aguardar os seus senho-
res, que chegavam em viaturas particulares depois de terem percorrido um caminho 
diferente do nosso. As senhoras gorilas estavam sentadas em círculo, em poltronas, 
e tagarelavam à sombra de grandes árvores semelhantes a palmeiras. Chega o ma-
caco fotógrafo e registra os resultados da caçada vitoriosa. As macacas colocam-se 
diante dos cadáveres, em poses graciosas. Os humanos sobreviventes são colocados 
em jaulas, sob a guarda dos gorilas. Uma garotinha ganha um fruto, mas um adulto 
rouba-lhe. O gorila vigilante afasta o homem e dá à menina um outro fruto. Soube 
assim, que estas criaturas eram acessíveis à piedade.”

Na cidade dos macacos, Mérou falou a um dos gorilas, que levou o fato ao 
conhecimento de Zira, que foi estudar o jornalista. Porém, os macacos e Mérou não 
falavam a mesma língua. Mérou conheceu Zaius e vários outros macacos, inclusive 
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Cornelius. Interessada em Mérou, Zira aproximou-se cada vez mais dele. Mérou es-
creveu no caderno de Zira a respeito de sua viagem e mostrou-lhe através de dese-
nhos o percurso.

Zira aprendeu sua língua, em pouco tempo podiam ser vistos conversando lon-
gamente. “O macaco é decerto a única criatura racional, a única que possui uma alma. 
Os mais materialistas dos nossos sábios reconhecem a essência sobrenatural da alma 
símia”, informou-lhe Zira, e também explicou as origens da civilização dos macacos 
e da divisão de classes na sociedade simiana. Boulle mostrou os gorilas como uma 
classe de intelectuais, alguns deles autores de livros que falaram a respeito das suas 
caçadas, da política social e seus benefícios. 

Zira apresentou Ulysse Mérou à sociedade numa reunião de biólogos. O jorna-
lista falou de sua vida na Terra e do seu planeta natal. Deixou ao critério dos símios 
decidirem se o tratariam como uma fera ou um ser inteligente. Mérou ganhou um 
apartamento e passou a conviver com os símios em sociedade, mas longe de Nova, 
que prosseguiu sua vida animal. Entre os companheiros de Nova, o professor Antelle 
integrado ao mundo selvagem: incomunicável. Cornelius falou à Mérou de sua via-
gem exploratória que faria com outros arqueólogos e convidou-o a ir com eles.

Cornelius explicou a Mérou sua teoria de que os macacos de Soror evoluíram 
do homem:

– Já há muito tempo que inquieta-me a intuição – uma intuição apoiada por 
determinados indícios concretos – de que aqui mesmo, no nosso planeta, outras inte-
ligências possuíram a chave destes, segredos num passado longínquo – disse Corne-
lius. – Poderia ter-lhe respondido que esta impressão de redescoberta também afetara 
certos espíritos da Terra. Porventura, estaria mesmo universalmente espalhada e tal-
vez servisse de base à nossa crença num Deus. Mas evitei interrompê-lo. Seguia um 
pensamento ainda confuso, que exprimia de uma maneira muito reticente.

E perguntou ao jornalista:
– Você também disse-me, creio, que os macacos na Terra possuem um espírito 

de imitação muito desenvolvido?
– Imitam tudo quanto fazemos, isto é, todos os atos que não exigem um verda-

deiro raciocínio – respondeu Ulysse. – De tal modo que o verbo macaquear é, para 
nós, um sinônimo de imitar.

– Zira – murmurou Cornelius, com uma espécie de abatimento –, não é esse 
espírito de macaquice que também nos caracteriza?

Cornelius atribuiu aos orangotangos o modelo de civilização que os símios têm 
em Soror:

– Eles têm uma capital importância, pois são quem forma a juventude com os 
seus livros. Obrigam a criança macaco a repetir todos os erros dos seus antepassados. 
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Isto explica a lentidão dos nossos progressos. Passados dez mil anos, continuamos 
iguais a nós mesmos. 

Em sua obra, Boulle – na voz de Ulysse – argumentou:
– Esta lentidão de desenvolvimento dos macacos merece alguns comentários. 

Despertara-me a atenção ao estudar a sua história, descobrindo importantes diferen-
ças em relação ao progresso do espírito humano. Certamente, nós também tenhamos 
conhecido uma era de quase estagnação. Tivemos nossos orangotangos, nosso ensino 
mistificado, nossos programas ridículos, e este período prolongou-se por muito tem-
po. Não tanto tempo, todavia, como entre os macacos e, sobretudo, não no mesmo 
estágio de evolução. A idade obscura que o chimpanzé lastimava estendera-se por 
cerca de dez mil anos. Durante esse período, não se realizara nenhum progresso no-
tável, exceto, talvez, no último meio século. Mas o que me despertava uma extrema 
curiosidade é que as suas primeiras lendas, as suas primeiras crônicas, as suas primei-
ras recordações atestassem uma civilização já muito avançada, quase semelhante, na 
realidade, à de hoje. Estes documentos, velhos de dez mil anos, provavam um conhe-
cimento geral e realizações comparáveis ao conhecimento e às realizações atuais; e, 
antes deles, era a completa obscuridade: nenhuma tradição oral nem escrita, nenhum 
vestígio. Em resumo, parecia que a civilização símia tinha feito uma aparição mira-
culosa, de um só golpe, dez mil anos antes, e que tinha permanecido depois quase 
sem sofrer nenhuma modificação. O macaco médio acostumara-se a achar este fato 
natural, não imaginando um estado de consciência diferente, mas um espírito sutil, 
como o de Cornelius, pressentia-se aí um enigma que o atormentava. 

Foi quando Zira interviu:
– Há macacos capazes de criação original – protestou. 
– Decerto – admitiu Cornelius –, é verdade, sobretudo desde há alguns anos. 

Com a continuação, o espírito pode encarnar-se no gesto. E mesmo deve; é o curso 
natural da evolução... Mas, o que eu procuro apaixonadamente, Zira, o que eu quero 
encontrar, é como tudo isto começou... Hoje, não me parece impossível que tenha 
sido por uma simples imitação, na origem da nossa era. 

– Imitação de quê, de quem?
– Ainda não posso tirar conclusões – disse Cornelius, depois de algum silêncio. 

– Preciso de provas. Talvez as encontremos nas ruínas da cidade sepulta. De acordo 
com os relatórios, já existia há mais de dez mil anos, época da qual tudo ignoramos.

Depois de retornar da viagem, Mérou adoeceu. Curado, soube do internamento 
de Nova numa clínica: estava grávida. Cornelius apresentou à Ulysse um humano 
único: “O homem falava. A sua voz reboou no aposento tão subitamente, cobrindo o 
ronco do motor, que me fez sobressaltar”. As palavras do homem “eram desconexas e 
desprovidas de originalidade”. E uma mulher: “Os seus discursos tem um significado 
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excepcional”, explicou Cornelius, “graças a uma combinação de processos físico-
-químicos, cuja descrição lhe poupo, o genial Helius conseguiu acordar nela não só 
a memória individual, mas também a memória de sua espécie. São as recordações de 
uma geração de antepassados muito longínqua que renascem na sua linguagem, sob a 
estimulação elétrica; recordações atávicas, ressuscitando um passado velho de vários 
milhares de anos”.

Nova deu à luz um menino. Ulysse emocionou-se ao vê-lo no colo da mãe, 
e perguntou a si próprio se ele não falará, um dia. Aos três meses, o bebê balbu-
ciou palavras de criança. Cornelius comunicou a Mérou que o grande conselho se 
reuniria para discutir providências quanto à permanência ou não deles em Soror, 
dados os últimos acontecimentos. Os orangotangos passaram a odiar Mérou, prova 
viva dos seus erros científicos; os gorilas consideraram-no perigoso para continuar 
circulando livremente. Receiam “que tenha descendente neste planeta”. Relatou ao 
repórter que uma das pretensões dos gorilas e orangotangos era estudá-lo a fundo, 
inclusive “tirando-lhe uma parte do cérebro com o pretexto de experiência”, afastá-lo 
de Nova e de seu filho. A solução era retornar ao planeta de origem. Como os símios 
intencionavam enviar três humanos ao espaço para novas experiências, os tripulantes 
foram substituídos por Ulysse, Nova e seu filho Sirius. Tudo foi acertado com um 
astrônomo, amigo de Cornelius. Ulysse, emocionado, chorou ao ver sua aproximação 
da Terra. Chegaram a Paris, viram a torre Eiffel e aterrissaram em Orly, 700 anos 
depois de sua época de origem. Ulysse ficou impaciente ao ver a aproximação de um 
veículo: “O motorista desceu. Volta-me as costas, está meio confundido pelas ervas 
altas que me separam da viatura. Abre a porta para que o passageiro desça. Não me 
enganei, é um oficial; pelo menos, um comandante; vejo brilhar numerosos galões. 
Saltou para o chão. Dá alguns passos para nós, sai das ervas e aparece-me finalmente 
em plena luz. Nova solta um uivo, arranca-me o filho e corre refugiar-se com ele na 
nave, enquanto eu fico pregado ao chão, incapaz de fazer um gesto ou proferir uma 
palavra. Era um gorila”.

A trama de traçada por Pierre Boulle terminou assim:
Phyllis e Jinn ergueram ao mesmo tempo a cabeça debruçada sobre o manuscri-

to e fitaram-se um longo momento, sem pronunciar uma palavra.
– Uma bela mistificação – disse, enfim, Jinn, esforçando-se para rir.
Phyllis continuava sonhadora. Algumas passagens da história tinham-na como-

vido e ela encontrava ligações com a verdade. Ela observou ao seu amigo. 
– Isto é prova de que existem poetas em todos os lugares, em todos os cantos 

do cosmos; e também brincalhões. 
Ela refletiu mais um momento. Custava-lhe deixar-se convencer. No entanto, 

resignou-se com um suspiro:
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– Tens razão, Jinn. Eu concordo contigo... Os homens racionais? Os homens 
inspirados pelo espírito?... Não, isso não é possível; aí, o contista passou da medida. 
Mas é uma vergonha! 

– Totalmente de acordo – disse Jinn. – Agora, é hora de ir.
Soltou toda a vela, oferecendo-a inteiramente às radiações conjugadas dos três 

sóis. Então, ele começou a manobrar as alavancas de comando, utilizando suas quatro 
mãos ágeis, ao passo que Phyllis, depois de expulsar uma última dúvida sacudindo as 
orelhas peludas, tirava o estojo de pó de arroz e, na perspectiva do regresso ao porto, 
avivava com uma ligeira nuvem rosada o seu adorável focinho de chimpanzé-fêmea.

O INFILMÁVEL

Em entrevista a Jean Claude Morlot – Paris, 29 de fevereiro de 1972 –, Pierre 
Boulle falou sobre a experiência de escrever La Planète des Singes:

 
Quando você escreveu La Planète de Singes imaginava que iria ser trans-

formado em um filme de sucesso como Le Pont de la Rivière Kwaï? 
Eu nunca pensei que poderia ser transformado em filme. Pareceu-me muito 

difícil, e havia a chance de que ele parecesse ridículo. Quando vi pela primeira vez o 
filme nada era ridículo, porque tinha sido muito bem feito. 

Você sente que o filme original e suas sequências foram fiéis ao espírito e 
intenção de seu livro?

Eu sinto que o autor de um romance é a última pessoa a quem se deveria pedir 
conselhos para transformá-lo em um filme. Em comparação com o livro, houve uma 
série de mudanças. Algumas delas eram desconcertantes. A primeira parte do filme 
foi muito boa e a composição dos macacos foi particularmente boa, e, como eu já 
disse, poderia ter sido ridícula, mas não foi. Eu não gostei do final que foi usado – a 
Estátua da Liberdade – que os críticos pareciam gostar, mas, pessoalmente, prefiro a 
minha própria.

Pessoalmente, eu senti que o final foi o choque mais espetacular de todo o filme. 
Eu sou um juiz pobre. Eu sabia que eles queriam fazê-lo desde o início. Arthur 

Jacobs tinha falado comigo sobre isso, e finalmente eu disse: “Vamos tentar, então”. 
Os críticos pareciam aprovar a mudança.
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O final do filme é inesperado. Nós sabemos que é a Terra, mas não sabe-
mos como eles vão explicar isso de forma dramática. 

Sinto, porque sou um escritor racionalista, que as coisas devem ser explicadas 
completamente. 

Você considera que seu livro é ficção científica? 
Não... Sinceramente, não. É uma história, e a ficção científica é apenas o pre-

texto. Nem saberia como definir ficção científica... Eu acho que é o gênero em que 
você pode lidar e imaginar personagens não humanos, mas no meu livro meus maca-
cos são os homens, não há dúvida. 

Como você começou a escrever La Planète des Singes? 
Eu realmente não posso dizer. Acredito que foi desencadeada por uma visita 

ao zoológico, onde observei os gorilas. Fiquei impressionado com as suas expressões 
semelhantes às dos humanos. Isso me levou a me debruçar sobre e imaginar as rela-
ções entre humanos e macacos.

Quais foram as reações iniciais de seu amigo e editor de La Planète des 
Singes? 

Muito estimado e muito apreciado. Para falar francamente, eu não considero 
um dos meus melhores romances. Para mim, era apenas uma fantasia agradável. 

Ficou satisfeito com o trabalho final de La Planète des Singes?
Há longas partes do romance com as quais eu não estava completamente sa-

tisfeito.
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OBRAS DE BOULLE

LIVROS DE PIERRE BOULLE
William Conrad (1950), Le Sacrilège Malais (1951), Le Pont de la Rivière 

Kwaï/A Ponte do Rio Kwai (1952 – vencedor do Prix Sainte-Beuve), Contes de 
l’Absurde (1953 – vencedor do Gran Prix de la Nouvelle – Prix Littéraire d’Evi-
an), La Face (1953), Le Borreau (1954), L’Èpreuve des Hommens Blancs (1955), 
E = MC2 (1957), Les Voies du Salut (1958), Um Métier de Seigneur (1960), La 
Planète des Singes/O Planeta dos Macacos (1963), Le Jardin de Kanshima (1964), 
Histories Charitables (1965), Aux Sources de la Rivière Kwai (1966), Le Photog-
raphe (1967), Quai Absurdum (1970), Les Jeux de l’esprit (1971), Les Oreilles 
de Jungle (1972), Les Vertus de l’Enfer (1974), The Virtues of Hell (1974), His-
toires Perfidies (1976), Le Bon Léviathan (1979), Les Coulisses du Ciel (1979), 
Miroitements (1982), La Baleine des Malouines (1983), Pour l’Amour de l’Art 
(1985), Le Professeur Mortimer (1988), L’Ilon (1990), À Nous Deux Satan (1992) 
e as póstumas L’Archéologue et le mystère de Néfertiti (2005), L’enlèvement de 
l’Obélisque (2007).

FILMES INSPIRADOS EM SUAS OBRAS
A Ponte do Rio Kwai (The Brige of the River Kwai, 1957), de David Lean, 

Oscar de melhor filme, ator (Alec Guinness), diretor, roteiro adaptado (Carl Fo-
reman e Michael Wilson), fotografia (Jack Hildyard), montagem (Peter Taylor) e 
música (Malcolm Arnold); O Planeta dos Macacos (Planet of the Apes, 1968), de 
Franklin J. Schaffner, indicado aos Oscar de melhor figurino (Morton Haack) e 
música original (Jerry Goldsmith), detentor do Oscar especial ao maquiador John 
Chambers; De Volta ao Planeta dos Macacos (Beneath the Planet of the Apes, 
1970), de Ted Post; Fuga do Planeta dos Macacos (Escape from the Planet of the 
Apes, 1971), de Don Taylor; Conquista do Planeta dos Macacos (Conquest of the 
Planet of the Apes, 1972), de John Lee Thompson; A Batalha no Planeta dos Ma-
cacos (Battle for the Planet of the Apes, 1973), de John Lee Thompson; Le Point de 
Mire (Focal Point, 1977); Planeta dos Macacos (Planet of the Apes, 2001), de Tim 
Burton; Planeta dos Macacos: A Origem (Rise of the Planet of the Apes, 2011), 
de Rupert Wyatt; Planeta dos Macacos: O Confronto (Dawn of the Planet of the 
Apes, 2014), de Matt Reeves.
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SERIADOS DE TV INSPIRADOS EM SUAS OBRAS
Playhouse 90 – episódios Not the Flory (1958) e Face of a Hero (1959); 

Planeta dos Macacos (Planet of the Apes, 1974), todos os 14 episódios; De Volta 
ao Planeta dos Macacos (Return to the Planet of the Apes, 1975), todos os 13 
episódios – desenhos animados; The New Planet of the Apes (1979), todos os 14 
episódios reeditados de Planeta dos Macacos (1974).

TELEFILMES INSPIRADOS EM SUAS OBRAS
William Conrad (1973); Back to the Planet of the Apes (1981); Forgotten 

City of the Planet of the Apes (1981); Treachery and Greed on the Planet of the 
Apes (1981); Life, Liberty and Pursuit on the Planet of the Apes (1981); Farewell 
to the Planet of the Apes (1981); The Miracle (1985); Um Métier du Seigneur (Der 
Verräter, 1986).
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