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Capítulo 5. A Adaptação, Hoje
Sujeitas a constantes avanços e reveses, as ideias sobre adaptação e fidelidade fizeram
um longo percurso até à actualidade. Procurámos, no capítulo que se segue, descrever
esse percurso e o ponto em que se encontram, hoje.

O pós-estruturalismo
Desde finais de 1960, uma série de autores de várias áreas de estudo, como a literatura e
os media, reciclaram as ideias do estruturalismo, impulsionando simultaneamente o
estudo da adaptação. O Pós-Estruturalismo ou Pós-Modernidade adopta a metodologia
estruturalista, que considera “admirável e necessária”, mas que tinha “constantemente
excedido os seus limites” (Andrew, 1984: 89). Os pós-estruturalistas procuram
transcender os limites dos textos e da sua estrutura, que não permitem uma
compreensão global do fenómeno, e passam a considerar o seu contexto e recepção, de
forma interdisciplinar, capitalizando contributos de várias áreas. Como sugere o prefixo
“pós”, as ideias da fonte estruturalista não foram totalmente eliminadas, mas
acrescentadas e adaptadas às novas exigências.
Lévi-Strauss foi uma das vítimas desta reviravolta, por se ter mostrado indiferente aos
factores psicológicos e sociológicos que contribuem para a construção de qualquer
história ou mito (Idem, 1984: 91). Roland Barthes, por outro lado, apesar de ter sido
pioneiro da Análise Estrutural,
… foi também pioneiro na apresentação de algumas das suas alternativas pósestruturalistas. A trajectória desde o seu ensaio de 1966 sobre a análise
estrutural da narrativa até ao seu S/Z de 1970 e depois para o Prazer do Texto
de 1973 delineia a fuga de toda uma geração para longe do mundo fechado do
estruturalismo e em direcção às leituras “anárquicas” da psicanálise e da
análise intertextual (Idem, ibidem).

Em resposta à linguística e à semiologia francesa, que estudavam os media deslocados
do mundo e da sua relação com ele, a semiótica anglo-americana e a Escola de
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Frankfurt, inspiradas pelo Marxismo, voltaram-se para a interferência do contexto; mas,
por outro lado, elas entendiam os media primordialmente como ‘instrumentos de
manipulação’ das audiências pela classe dominante (Mattelart & Mattelart, 1997: 63).
Alguns estruturalistas já apresentavam avanços na sua perspectiva: estudavam a
relação das narrativas com a sociedade, mas pela sua estrutura e não pelas mensagens
ideológicas que pudessem passar. Claude Bremond (1966: 135), por exemplo, dizia que
“a semiologia da narrativa tira sua possibilidade e sua fecundidade de seu
enraizamento em uma antropologia”. Ele considerava as acções e reacções dos
personagens estruturalmente equivalentes aos eventos e pessoas reais.
Entretanto, o Pós-Estruturalismo veio consolidar esta atitude. Os Estudos Culturais em
particular, segundo Mattelart e Mattelart (1997: 90), dedicam-se especificamente a
questões
… ligadas à natureza da ideologia, que não pode já ser encarada como simples
«reflexo» da base material, mas que ganha um papel activo na reprodução
social. Interessam-se com Roland Barthes pela especificidade do «cultural» e
adoptam uma metodologia que se apoia na teoria linguística...

Uma série de novas correntes, enquadradas neste movimento, como o Cognitivismo, a
Reception Theory, a Performativity Theory e toda uma “constelação de correntes –
multiculturalismo, pós-colonialismo, raça normativa, queer theory, teoria de abordagem
feminista – que reflectiam sobre questões de identidade e opressão”, com o seu impulso
igualitário, foram responsáveis pela refutação de vários preconceitos sobre adaptação
(Stam, 2005: 9-14; Naremore, 2000b: 2). Em uníssono com aqueles que falavam sobre a
desvalorização do auteur, a desconstrução da hierarquia entre original e cópia, a
intertextualidade e as novas tecnologias, passa-se a olhar as adaptações como parte de
um “espectro aplanado e inovadoramente igualitário de produções culturais” (Stam,
2005: 9/10).
Alguns contributos para a compreensão da adaptação
Na realidade, uma multiplicidade de autores, actuais ou mais antigos, que não se
inscrevem no movimento pós-estruturalista contribuíram também para o
desenvolvimento dos estudos sobre adaptação. Resumimos aqui alguns dos mais
importantes.
André Bazin, um dos fundadores dos famosos Cahiers du Cinema, escreve sobre cinema,
na década de 1940, defendendo o seu poder de retratar a realidade (Cook & Bernink,
1999: 319/20), e analisando o modo como, nos filmes, os realizadores comunicam a sua
visão dessa realidade. Ele aproxima-se do auteurismo, preconizado por Truffaud, nos
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Cahiers.42 O seu contributo quanto à adaptação prende-se com a visão desta prática
como “digest” e democratização da cultura.
Em 1957, George Bluestone publica Novels into Film: The Metamorphosis of Fiction into
Cinema, um dos primeiros e, até hoje, mais notáveis trabalhos sobre adaptação. Aí, o
autor defende alguns casos de adaptação, alegando que não desvirtuam as suas fontes
literárias, antes as tomam como ponto de partida para um novo trabalho artístico,
necessariamente diferente, dadas as diferenças fundamentais da própria substância de
que cada meio é feito: de imagem, o cinema, e de palavra, a literatura. Bluestone (1957:
62) propõe a ideia de “paráfrase”: o romance é entendido como matéria-prima, cujos
personagens e incidentes “de alguma forma se separaram da linguagem (…) e
alcançaram uma vida mítica própria”. Assim, “o cineasta torna-se não um tradutor de
um autor consagrado, mas um novo autor de direito próprio” (Idem, ibidem). Este
trabalho foi, no entanto, também muito criticado, por se subentender nas suas
expressões a concessão da primazia à arte literária.
Christian Metz, em textos como Le Cinéma, Langue ou Langage? (1964), procura explicar o
sistema semiótico do cinema e consolidar o seu estatuto de linguagem. Para ele, a
função do cinema é idêntica à da literatura: contar histórias. Mas, o cinema é diferente
da literatura: tem o seu próprio valor, sintaxe e possibilidades criativas. Segundo Metz
(1964: 59/60), “[o] filme deve dizer alguma coisa? Que a diga! Mas que a diga sem se crer
obrigado a lidar com as imagens «como palavras»… ”. As imagens podem dizer o
mesmo que as palavras, mas devem fazê-lo de forma diferente, e isto implica a
possibilidade tanto quanto a necessidade das adaptações (Idem, 1964: 61/2).
Seymour Chatman, por seu turno, em What Novels Can Do that Film Can’t (and Vice
Versa) (1981), analisa a forma como, por exemplo, a descrição e o ponto de vista passam
da literatura para o cinema, ultrapassando juízos de valor entre os dois meios
(Naremore, 2000b: 8). Chatman (1990: 4/5) não está preocupado com “a conhecida e (…)
oca questão da “fidelidade” ao original mas antes com os meios distintivos pelos quais
os dois media consubstanciam características narrativas”.
Roland Barthes presenteia uma série de áreas de estudos, como a literatura e o cinema,
entre muitas outras, com um elevado entendimento dos fenómenos da comunicação e
da produção de sentido. Apesar de não falar especificamente sobre adaptação, em Image
– Musique – Texte, de 1977, o autor desenvolve ideias aplicáveis a este campo. A sua
opinião é, como já foi explanado, a de que, ao nível da denotação, dos signos, é
impossível obter uma correspondência; imagem e palavra são irredutíveis. Ao nível da
conotação, porém, é possível, através de signos diferentes, veicular ideias semelhantes
(Barthes, 1977: 36ss).
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In http://pt.wikipedia.org/wiki/André_Bazin, acedido em 31-03-2010.
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Dudley Andrew, em Concepts in Film Theory (1984), dedica um capítulo à temática da
adaptação, propondo que “[é] tempo de os estudos sobre adaptação darem uma
reviravolta sociológica”. Para o autor, elementos como os tipos de adaptação, os
protótipos e as estratégias estilísticas usadas para atingir as “equivalências necessárias à
construção de histórias correspondentes” são sintomáticas do seu contexto de
enunciação, de tal modo que as adaptações podem mesmo ser entendidas como um
“barómetro” da sua época (Andrew, 1984: 104).
Brian McFarlane escreveu, em 1996, Novel to Film. An Introduction to the Theory of
Adaptation, onde faz uma retrospectiva sobre os estudos da área e analisa alguns casos
concretos. Ele ataca o “fidelity criticism”, definindo procedimentos para distinguir o que
pode ou não ser transferido de um meio a outro. Segundo a opinião de Naremore
(2000b: 9), McFarlane faz uma boa explanação das principais questões envolvidas na
produção de uma adaptação, bem como dos factores intertextuais que intervêm no
processo.
David Bordwell, interessado na questão (cognitiva) da recepção de cinema, parte da
psicologia e antropologia para estudar as estratégias formais usadas nos filmes. Entre as
suas obras destacam-se aqui Film Art: An Introduction (1979, em co-autoria com Kristin
Thompson), Narration in the Fiction Film (1985) ou Making Meaning (1989). Para ele, o
visionamento de um filme, apesar de se basear em princípios relativamente universais,
relacionados com o entendimento do mundo (Bordwell, 2009), não é uma actividade
passiva: “Quando vemos filmes, os nossos corpos e as nossas mentes são envolvidas
[engaged] a inúmeros níveis” (Idem, 2008).
Robert Stam é talvez o autor actual mais citado sobre adaptação. Na introdução ao livro
Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation (2005), co-editado
com Alessandra Raengo, por exemplo, faz uma retrospectiva sobre o pensamento sobre
o tema e as dificuldades envolvidas neste exercício. Co-editou ainda A Companion to
Literature and Film (2004), com Raengo, e escreveu Literature through Film. Realism, Magic,
and the Art of Adaptation (2006). Para além de dar uma visão compreensiva sobre o
fenómeno da adaptação de literatura a cinema, Stam defende animadamente a
adaptação contra os já mencionados preconceitos, como aquele que a apelida de
“parasita”.
Linda Hutcheon publicou, em 2006, A Theory of Adaptation, onde procura preencher as
lacunas teóricas deste campo de estudos. A autora tenta encontrar variáveis comuns
que permitam construir um modelo teórico da adaptação. Hutcheon destaca-se ainda
por não se limitar à análise de adaptações de romances ao cinema, incluindo outras
formas de adaptação e mesmo os media digitais interactivos.

A Narrativa na Encruzilhada | 57

O estado (rudimentar) dos estudos sobre adaptação
Apesar de muito ter evoluído na forma como a comunidade (leiga e académica) vê a
adaptação, ela ainda é, por alguns, considerada uma prática menor. O campo de
estudos sobre adaptação está ainda, na opinião de quase todos os autores aqui
referidos, numa fase rudimentar.
Dudley Andrew (1984: 96) considera o discurso sobre adaptação “a mais tacanha e
provinciana área da teoria fílmica”. Acha que o estudo não deve ser comparativo, mas
intensivo sobre cada uma das artes, analisando como evoluíram ao nível cultural,
ideológico e histórico-geográfico. Barthes (1977: 16) concorda, ao dizer que “só quando
o estudo de cada estrutura for esgotado é que será possível compreender o modo como
eles se complementam um ao outro”. McFarlane (1996: 194), por seu turno, afirma:
“Tendo em conta os quase sessenta anos de escrita sobre a adaptação de romances a
cinema (…) é deprimente constatar em que estado limitado e experimental este discurso
se manteve”.
Se é verdade que estas críticas não são já actuais, outras se têm feito ouvir desde a
última década, propondo o mesmo. James Naremore (2000b) considera que Bluestone e
Chatman sobrevalorizam o cânone literário, fazendo generalizações pouco válidas e
limitando-se a casos específicos, enquanto McFarlane continua absorvido pela
fidelidade textual. O autor diz que, “o estudo da adaptação pára no limite da água,
como se hesitasse em ir mais além do formalismo literário e em fazer perguntas mais
interessantes” (Idem, 2000b: 8/9). Ele defende que os estudos “deveriam fornecer (…)
uma definição mais ampla de adaptação e uma sociologia que leve em consideração o
aparelho comercial, a audiência e a indústria da cultura académica”. Na realidade, a
própria obra de Naremore, Film Adaptation (2000a), resume-se a uma antologia de
retrospectivas e análises de casos; mas o próprio autor assume isso, considerando-a um
apelo à realização de novos estudos (Idem, 2000b: 11).
Robert B. Ray (2000: 38) questiona-se sobre por que terá este assunto inspirado tão
poucas obras de mérito. Defende que muitas questões capitais não foram ainda
colocadas e que os críticos se contentam com a “análise interminável de casos
individuais” (Idem, 2000: 39). O objectivo, propõe, “envolve repensar o fait accompli dos
media, imaginando novas formas como palavras e imagens podem ser adaptadas ou
combinadas, tanto quanto novos fins para essas combinações” (Idem, 2000: 49).
Thomas Leitch, em Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory (2003), diz que
“apesar da sua história venerável, prática generalizada e aparente influência, a teoria da
adaptação permaneceu tangencial à verdade do estudo fílmico…”. Ele crê que não há
uma teoria da adaptação e que os estudos realizados sobre esta temática assentam num
“vácuo teórico”. As questões essenciais não foram ainda colocadas, quanto mais
respondidas.
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Para Linda Hutcheon (2006: 7), a maioria dos estudos é “moralista” quanto à fidelidade
e limita-se à comparação de casos específicos, não sendo capaz de construir modelos
teóricos gerais. Robert Stam (2005: 45), por seu turno, defende que os estudos sobre
adaptação, apesar de terem até aqui sido tratados de forma periférica, são de
importância vital para os estudos fílmicos em geral: “as adaptações de certa forma
tornam manifesto o que é verdade de todas as obras de arte – que são todas a algum
nível “derivativas”. E, neste sentido, o estudo da adaptação tem potencialmente um
impacto na compreensão de todos os filmes”.

Como a adaptação é vista, hoje
Apesar desta proclamada falta de modelos teóricos definidos, um novo entendimento
do fenómeno da adaptação tem sido desenvolvido. A análise de casos particulares,
dependendo da forma como é feita, pode ser efectivamente compreensiva, não só da
obra (ou do conjunto de obras) analisada, mas também da prática da adaptação em
geral.
Hoje, novos termos (não pejorativos) são afirmados para caracterizar a adaptação, tais
como ‘reformatação’, ‘tradução’, ‘transcodificação’, ‘leitura’, ‘interpretação’ ou ‘prática
intertextual’.
Como vimos anteriormente, André Bazin (1948: 21/2) propõe a adaptação como “digest”
ou síntese de uma obra literária (em particular das grandes obras). Ainda que distante
no tempo, esta perspectiva mostra-se ainda actual. Para o autor, a adaptação é uma
forma de proporcionar, “como mais uma comodidade moderna, “cultura para todos”.
Representa um ganho de tempo e uma redução de esforço, que é a própria marca
distintiva da nossa era”. A adaptação como “resumo” ou “reprodução de uma obra de
arte” (Benjamin, 1969b) é uma forma de tornar a cultura mais acessível, numa lógica de
democratização.
Bazin diz que pode ser argumentado que muitas adaptações apenas usurpam os títulosfonte, mas “um bom advogado seria provavelmente capaz de provar que [elas] têm um
valor indirecto, uma vez que foi demonstrado que a venda de um livro aumenta sempre
que ele é adaptado ao ecrã”. Desta forma, “Dom Quixote e Gargântua residem na
consciência de milhões de pessoas que nunca tiveram qualquer contacto directo ou
completo com as obras de Cervantes e Rabelais”. As adaptações facilitam o acesso “a
um romance de outro modo difícil” e estimulam a leitura do original (Bazin, 1948: 22/3).
Hoje, este fenómeno parece até estar a crescer: basta olhar para os tops de vendas de
qualquer livraria: “As editoras de livros produzem novas versões de obras literárias
adaptadas de forma a coincidir com a versão cinematográfica e invariavelmente põem
fotografias dos actores ou cenas do filme na capa” (Hutcheon, 2006: 30).
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A lógica evolucionista ainda persiste, mas já não se vê as adaptações como “parasitas”,
vivendo “às custas” dos originais. Vários trabalhos académicos, relativos à adaptação
ou aplicáveis a este campo, têm reciclado estas ideias, no sentido de conhecer a forma
como a mente e a cultura se vão tornando mais aptas a sobreviver e prosperar no seu
habitat (Bordwell, 2009). Para Stam (2005: 3), “se a mutação é o meio através do qual o
processo evolucionário progride, então podemos também ver as adaptações fílmicas
como “mutações” que ajudam o seu romance fonte a “sobreviver””. Hutcheon (2006:
31/2) defende que
Por vezes, como a adaptação biológica, a adaptação cultural envolve migração
para condições favoráveis: as histórias viajam para diferentes culturas e
diferentes media (…). [Algumas histórias] têm grande aptidão para a
sobrevivência (persistência numa cultura) ou reprodução (número de
adaptações). A adaptação, como a evolução, é um fenómeno transgeracional.
(…) E os mais aptos fazem mais do que sobreviver; eles prosperam.

Hoje, talvez a analogia mais usual seja a da adaptação como ‘tradução’. As adaptações
são vistas como traduções ‘intersemióticas’: “são re-mediações, isto é, especificamente
traduções na forma de transposições intersemióticas de um sistema sígnico (por
exemplo, palavras) para outro (por exemplo, imagens) ” (Hutcheon, 2006: 16). Eco
(2005: 22) propõe alguma prudência terminológica quanto ao uso desta expressão, já
que “tradução” pode ser um termo menos adequado que “transmutações ou
adaptações”; para ele, a adaptação goza de mais liberdade para interpretar ou até
alterar o original do que uma tradução interlinguística, cujo objectivo é, de facto, dizer
(tanto quanto possível) o mesmo. Como afirma Benjamin (1969a: 76), “[a] tarefa do
tradutor consiste em encontrar esse efeito pretendido [Intenção] na linguagem para a
qual ele está a traduzir que produza nela o eco do original”. E, como vimos
inicialmente, outras podem ser as motivações para adaptar uma obra.
Stam (2005: 25) propõe a possibilidade de uma analogia entre adaptação e ‘leitura’ ou
‘interpretação’: “tal como qualquer texto pode gerar uma infinidade de leituras,
também qualquer romance pode gerar inúmeras leituras adaptativas que são
inevitavelmente parciais, pessoais, conjunturais, interessadas”. A maioria dos
realizadores encara a adaptação desta forma.
Cada vez mais autores incluem a intertextualidade na noção de adaptação. Como
vimos, não só as adaptações, mas todos os artefactos discursivos são, no fundo, ‘ecos’
de textos e contextos exteriores aos limites da sua enunciação. Mais do que uma
usurpação do original, a adaptação exprime um “diálogo” com outros discursos, que é
característico de todas as práticas discursivas, mesmo as ditas ‘originais’. Serelle (2007:
83) acredita que a civilização actual vive numa “cultura da reciclagem”, onde
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… as adaptações se espraiam, com diferentes demandas de interacção,
para além da relação entre literatura e cinema e envolvem televisão,
games, parques temáticos, musicais, peças teatrais, web-arts, entre outros
produtos.

Stam (2005: 27) propõe a intertextualidade como meio de transcender “as aporias de
“fidelidade” e de um modelo diádico fonte/adaptação...”. O autor (2005: 9) vê a
adaptação como “uma orquestração de discursos, talentos e registos, uma
construção “híbrida” misturando diferentes media e discursos e colaborações. A
originalidade completa não é possível nem sequer desejável”.

Por uma definição de fidelidade
Para Hutcheon (2006: 16), “a retórica da comparação tem, o mais das vezes, sido a da
fidelidade e equivalência”. Para Stam (2005: 14), apesar de desacreditada teoricamente,
a noção de fidelidade não é liminarmente descartável, pois acarreta questões
importantes. Na prática, este critério continua a ser usado para avaliar as adaptações.
Mas, as exigências de fidelidade não são sempre as mesmas.
George Bluestone (1957: 114) afirma que os cineastas (como poderá ser dito de outros
intervenientes no processo, como os críticos ou o público), “ainda falam de adaptações
“fiéis” e “infiéis” sem se aperceberem de que estão na realidade a falar de filmes bem e
mal sucedidos. Quando o filme se torna um sucesso financeiro ou crítico, a questão da
“fidelidade” quase não é considerada”.
A proximidade entre o contexto histórico, geográfico e ideológico do original e o da
adaptação também facilita a satisfação das expectativas do público. Em casos em que o
original é muito anterior à adaptação, e tenham já sido realizadas várias adaptações, as
alterações também tendem a ser bem aceites. Para Stam (2005: 42), “o adaptador goza
de mais liberdade para actualizar e reinterpretar o romance. A existência de tantas
adaptações prévias alivia a pressão pela “fidelidade”, enquanto também estimula a
necessidade de inovação”.
Por outro lado, quando a obra é altamente reconhecida, os realizadores sentem, uma
maior responsabilidade para com o original e uma maior necessidade de fidelidade,
pois “as audiências são mais exigentes de fidelidade quando se trata de clássicos…”
(Hutcheon, 2006: 29). A experiência constata isso mesmo: se, em Jane Eyre, David
Selznick não se preocupou com a fidelidade, porque a maioria das pessoas não conhecia
a obra original, ele tornou-se “um fanático em manter a fidelidade textual em Gone with
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the Wind e Rebecca, porque sabia que uma parte substancial do público tinha lido os
livros bestsellers de Margaret Mitchell e Daphne Du Maurier” (Naremore, 2000b: 11/2).
Stam reclama que, apesar de a prática de adaptação e reciclagem de obras de arte
anteriores não ser, de todo, exclusiva do cinema, “[é] a adaptação no cinema,
particularmente de romances, que tem sido especialmente castigada e obrigada a um
standard absurdamente rigoroso de “fidelidade”” (Stam, 2005: 15).
As questões que se colocam, e que Stam (Ibidem) oportunamente apresenta, são: o filme
deve ser fiel a quê? Ser ‘fiel’ implica manter todos os pormenores do original? A que é
que se pode ser fiel: ao enredo, à focalização, às intenções do autor? Quais são essas
intenções? As opiniões dividem-se basicamente entre aqueles que acreditam que é
possível ser fiel à história, pois ela pode passar de um meio para outro, e os que
consideram que qualquer discurso é único e inseparável da sua mediação.
Os primeiros defendem a possibilidade de transmissão integral do conteúdo do texto,
mudando apenas a forma como é expresso (Serelle, 2007: 83). Bazin crê que “[t]udo o
que é preciso é que os cineastas tenham suficiente imaginação visual para criar o
equivalente cinemático do estilo do original, e que o crítico tenha olhos para o ver”.
Para os estruturalistas, como vimos43, a história é transponível, sendo possível manter a
fidelidade a este nível, mas não ao do discurso, da forma como a história é contada.
Para Andrew (1984: 103), “[a] análise da adaptação (…) deve apontar para a consecução
de unidades narrativas equivalentes nos absolutamente diferentes sistemas semióticos
do cinema e da linguagem”. As equivalências são, assim, procuradas nos “temas,
eventos, mundo, personagens, motivações, pontos de vista, consequências, contextos,
símbolos, imagística, e por aí fora” (Hutcheon, 2006: 10).
Para outros, o que é importante é captar a “mensagem fundamental”, o “espírito” ou a
“essência” do romance original (Silva, 2002: 5) ou, se quisermos, a ideia global, a
“moral” da história. Esta ideia, porém, é frequentemente apelidada de ingénua e
considerada como uma expressão de senso comum: “Muitos críticos profissionais e, da
mesma forma, membros da audiência recorrem à noção elusiva do “espírito” duma
obra ou de um artista que tem de ser capturado e veiculado na adaptação para que ela
seja um sucesso” (Hutcheon, 2006: 10).
Outra facção crê que a palavra é irredutível à imagem. Para Bluestone (1957: 2),
romances e filmes são “manifestamente compatíveis, secretamente hostis”. Segundo
Hillis Miller (cit. por Elliot, 2004: 1), “[n]em o significado de uma imagem nem o
significado de uma frase é de forma alguma traduzível. A imagem significa-se a si
própria. A frase significa-se a si própria. As duas nunca poderão encontrar-se”. Apesar
de se tratar de autores mais antigos, ainda hoje ouvimos as suas vozes ecoar em
43

Vide subcapítulo A história e o discurso, pág. 41.
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discursos inspirados por eles, ou não. As elites culturais fazem uso deste argumento e
mesmo na academia estes ecos podem ser facilmente encontrados.
Stam rejeita veementemente esta possibilidade: “não existe tal âmago transferível…”
(Stam, 2005: 15). Para o autor, “a fidelidade (…) é literalmente impossível. Uma
adaptação fílmica é automaticamente diferente e original devido à mudança de medium”
(Idem, 2005: 17). Ele assinala que “[a]s largamente variáveis fórmulas de adaptação –
“baseado no romance de”, “inspirado por”, “adaptação livre de” – indirectamente
reconhecem a impossibilidade de qualquer verdadeira equivalência” (Idem, 2005: 18/9).

