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RESUMO 

 
 

Este trabalho se dedica a estudar a transposição do universo gráfico dos quadrinhos para o 
cinema, em produções que visam não apenas adaptar uma narrativa preexistente como 
também aproximar-se visualmente ao máximo das obras das quais se originam, através da 
inserção de elementos próprios à gramática dos quadrinhos nos filmes. Para tal fim, serão 
analisados os filmes Sin City e 300, considerados por este estudo como pertencentes a uma 
categoria bem específica no interior do conjunto de filmes relacionados ao universo dos 
quadrinhos, e dentre estes, os mais bem sucedidos na tarefa de absorver e exprimir as 
características visuais das obras homônimas de Frank Miller das quais são adaptados. 
A partir da observação crítica e comparação entre os materiais, pretende-se distinguir 
categorias em que é possível fazer uma remissão do cinema aos quadrinhos no que se refere 
ao estilo de seu criador, tanto em termos de desenho quanto em diagramação das páginas e 
ordenamento das ações no interior da narrativa. Acredita-se aqui na importância desses fatores 
para uma ligação mais íntima entre os dois meios, e que essa aproximação, ainda que não seja 
absolutamente necessária para a fruição de um filme ou recognoscibilidade dos quadrinhos 
dos quais se origina, leva a experiência de asssití-lo a um novo patamar, com características 
específicas que valem à pena ser estudadas. Nesse sentido, são identificadas duas ordens de 
problemas, sendo uma de caráter imagético e outra relacionada à progressão e encadeamento 
das ações na narrativa, e devido a essa segmentação, cada seção vai requerer uma 
metodologia específica, a ser tratada em seu devido capítulo. 
Em relação à imagem, em primeiro lugar procura-se entender os mecanismos pelos quais o 
filme replica características dos personagens das obras em que se baseia. O tema é tratado 
segundo a perspectiva de E. H. Gombrich, que defende que há duas formas de alcançar a 
semelhança na representação, seja pela máscara ou pelo rosto da pessoa representada. As duas 
categorias são aqui definidas e busca-se, na passagem dos quadrinhos ao filme, identificar em 
que momentos e a que tipo de personagens cada uma das aproximações vem a ser mais 
benéfica. 
A segunda parte da investigação sobre a adaptação da imagem diz respeito à construção de 
cenários e ambientação, tais como foram planejados nos quadrinhos. Para fins de análise, esta 
pesquisa faz uma adaptação de categorias propostas por Heinrich Wölfflin no estudo da 
passagem entre os estilos da renascença e do barroco, que considera respectivamente linear e 
pictórico. Por suas características plásticas, os quadrinhos são vistos aqui como uma arte 
linear, enquanto o cinema seria predominantemente pictórico. Características específicas de 
cada estilo são confrontadas no sentido de avaliar de que forma os elementos pictóricos do 
filme se deixam imbuir de elementos lineares de forma a recriar melhor a atmosfera dos 
desenhos. 
Por fim, analisa-se a forma com que o encadeamento das imagens, encerradas nos quadros e 
dispostas nas páginas das graphic novels, se reflete na montagem e ritmo do filme. A 
seqüencialidade dos quadros e a conseqüente percepção da temporalidade nos quadrinhos, é 
vista segundo a ótica de Scott McCloud e o que ele convenciona chamar de conclusão. Por 
dar conta da ligação entre imagens aparentemente separadas, e assim estabelecer à narrativa, 
esse fenômeno é visto como análogo à montagem no filme. Trechos de ambas as obras são 
comparados de forma a verificar os pontos em comum entre elas, e o quanto uma influencia a 
outra. Além disso, seguindo o pensamento de Pierre Fresnault-Deruelle sobre a tabularidade, é 
observada a relação entre o percurso do olhar nas imagens de maiores dimensões e os 
movimentos de câmera utilizados com o fim de sugerir a mesma leitura nos filmes. 
 
Palavras-chave: adaptação; quadrinhos; cinema; Sin City; 300 
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ABSTRACT 
 
 

This work is dedicated the study of the transposition of the graphic universe of comics to 
cinema, in productions that aim not only to adapt a preexisting narrative, but also approach 
the visual dimension of the works they adapt, by means of inserting specific aspects of the 
comics grammar in the movies. In this sense, there will be analyzed the films Sin City and 
300, considered in this study as belonging to a very specific category within the set of films 
related to the world of comics, and among these, the most successful in the task of absorbing 
and expressing the visual characteristics of the homonymous works of Frank Miller from 
which they are adapted.  
From the observation and critical comparison between the materials, it is intended to 
distinguish categories in which it is possible to the movies to refer to the comics in relation to 
the graphic style of its creator, not only in terms of drawing, but also in layouting the pages 
and ordering the moments within the narrative. It is believed here in the importance of these 
factors for a closer linkage between the two media, and that this approach, although not 
essential for those watching a movie to understand it or even recognize the comics from 
where they came, takes the experience of watching it to a new level, with specific 
characteristics that are worth of being studied. In this sense, there are identified two types of 
problems, being one of them of imagetic order, and the other one accounting for the 
progression and sequencing of actions in the narrative. Because of this segmentation, each 
part will require a specific methodology, to be treated in its proper section.  
Regarding the image, it is first intended to understand the mechanisms by which the film 
replicates the characteristics of the characters from the works on which it relies. The subject is 
treated from the perspective of E. H. Gombrich's claim that there are two ways to achieve 
similarity in representation, being either by the mask or the face of the person represented. 
The two categories are here defined, and it is intended, in the shift from comic to film, to 
identify at what times and of what kind of characters each of the approaches seems to be more 
adequate. 
The second part of the research on the adaptation of the image concerns the construction of 
the sceneries and ambiance, such as they were planned in the comics. For the purpose of this 
analysis, an adaptation is made of the categories proposed by Heinrich Wölfflin in the study 
of the transition between the styles of Renaissance and Baroque, which he considers as linear 
and painterly, respectively. By their plastic characteristics, the comics are viewed here as a 
linear art, while the cinema would be predominantly painterly. Specific features of each style 
are confronted in order to assess how the pictorial elements of the film become imbued with 
linear features in order to recreate the atmosphere of the book designs.  
Finally, it is analyzed the way the sequence of images, encased in frames and arranged the 
pages of the graphic novels, is reflected in the editing and pace of the film. The sequential 
frames and the consequent perception of temporality in the comics are seen from the 
viewpoint of Scott McCloud and the mechanism he calls completion. By connecting images 
that appear to be separate, and thus establishing the narrative, this phenomenon is seen as 
analogous to the editing in the film. Excerpts from both works are compared in order to verify 
the points in common between them, and how one influences the other. In addition, following 
the thoughts of Pierre Fresnault-Deruelle on tabularity, it is observed the relationship between 
the eye movements while scanning the bigger frames in the pages and the way the camera 
movements are used in order to suggest them. 
 
Keywords: adaptation; comics; cinema; Sin City; 300 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Philippe Marion, como comentado por Jan Baetens (2001) no artigo Revealing 

Traces – A New Theory of Graphic Enunciation, defende que a especificidade de um meio 

está na sua forma particular de elaborar e contar histórias aos públicos a que se destinam. Ou 

seja, todo meio tem suas características internas, particulares, e externas, comuns a vários 

outros meios. Sua especificidade, no entanto, reside na maneira como seus elementos são 

combinados e articulados de forma a transmitir a mensagem desejada. Sob esse aspecto, pode-

se dizer que, desde que foram criados, o cinema e os quadrinhos compartilham de várias 

propriedades. Uma delas, e que vai nos interessar principalmente, é contar estórias por meio 

de imagens em seqüência.  

Há muitas discussões sobre a origem dos quadrinhos como forma de contar 

histórias por meio de imagens em seqüência. Alguns autores remontam este processo mesmo 

à pré-história ou ao Egito antigo. O ponto em que parecem concordar, porém, é de que os 

quadrinhos, como os conhecemos hoje, originaram-se em 25 de outubro de 1896, no 

suplemento dominical do Morning Journal, de Nova York, onde foi publicada a história The 

Yellow Kid and His New Phonographer, na qual, pela primeira vez, uma série de desenhos 

contava uma história usando o recurso de balões com as falas dos personagens. A primeira 

revista em quadrinhos, contudo, só viria a aparecer anos mais tarde, na primavera de 1933, 
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como resultado de uma coletânea de várias tiras intitulada Funnies on Parade. Com o sucesso 

dete exemplar, o formato rapidamente se popularizou.  

O cinema, por sua vez, foi possível graças à invenção do cinematógrafo pelos 

Irmãos Lumière, que fez sua primeira aparição pública em 28 de dezembro de 1895, em Lyon, 

sudeste da França, quando filmaram a saída de operários de uma fábrica. No entanto, existem 

também registros atribuídos a outros inventores e realizadores, o que torna essa data um tanto 

controversa. Seja como for, não demorou a que se percebesse o potencial deste novo meio, 

que poderia ir muito além do mero registro de fatos cotidianos e peças de teatro. Surgiram 

assim os filmes com narrativas, e com eles os defensores do cinema como arte.  

Como diz o pesquisador catalão Román Gubern (1989, p. 1):  

As histórias em quadrinhos, assim como o cinema (...), não surgiram do nada, mas 
foram resultado de uma longa série de experiências técnicas e culturais preliminares. 
Primeiramente, nós devemos levar em conta o fato de que a proliferação das 
imagens no mundo ocidental, graças ao aperfeiçoamento das tecnologias de 
reprodução icônica, os dessacralizou e distanciou do aristocratismo da pintura como 
exemplar único, para introduzi-los no campo da cultura de massas. 
 

Assim posto, temos em mãos dois meios de comunicação, nascidos praticamente juntos e que 

compartilham de um mesmo público e uma mesma meta: contar histórias.  

Com o passar do tempo, enquanto amadureciam suas linguagens e evoluíam 

tecnologicamente – o cinema com a introdução do som e da cor, as mudanças no formato e 

proporção da tela, e os quadrinhos com a evolução dos processos de impressão – estas duas 

mídias também diversificavam os temas que abrangiam, dando origem aos diversos gêneros 

conhecidos atualmente. Nos quadrinhos, um em especial se desenvolveu com rapidez, 

atraindo adoração (e não raras vezes, o ódio) por parte do público: as histórias de super-

heróis. 

Foi este gênero que promoveu o primeiro contato real e significativo dos 

quadrinhos com o cinema em 1936, quando foi criado um seriado cinematográfico estrelando 

o herói Flash Gordon, que havia sido criado apenas dois anos antes. Contando com treze 
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episódios, foi um seriado popular por muito tempo e custou US$ 350.000, uma fortuna para 

época. Outras adaptações se seguiram, ainda no formato de seriado, como Batman – O 

Homem-Morcego em 1943 e Super-Homem em 48. Mas foi O Príncipe Valente, de 1954, a 

primeira grande produção de Hollywood baseada em uma história em quadrinhos. 

Apesar de as adaptações não pararem por aí, personagens de quadrinhos não 

voltariam a ter grande destaque no cinema até o final da década de setenta, com o sucesso de 

Superman – O Filme. Parece ter sido a partir de então que a indústria cinematográfica se deu 

conta de que poderia se beneficiar desta outra, a dos quadrinhos, como fonte de inspiração. A 

década de oitenta viu surgir mais alguns filmes do gênero, e o sucesso se consolidou com 

Batman de Tim Burton em 1989. O ritmo aumentou progressivamente nos anos seguintes, e 

só nos primeiros cinco anos deste século XXI foram lançadas mais de quinze adaptações.  

O que estes filmes em geral tem em comum é o fato de levar em conta apenas os 

personagens e as histórias dos quadrinhos. Isso significa desprezar os aspectos gráficos da 

obra de que foram baseados ou adaptados, tanto na figuração dos personagens como nos 

cenários. Este “em geral" refere-se, especialmente, à exceção que foi Dick Tracy, levado às 

telas por Warren Beatty em 1990. Elementos das histórias em quadrinhos são presença forte 

nesta produção, e podemos notar isso no colorido do filme, por exemplo, que abusa das cores 

primárias tão comuns no processo de impressão da época. Apesar de Dick Tracy como 

quadrinhos ser inicialmente preto e branco, o colorido encontrado no filme é semelhante 

àquele das edições dominicais, especialmente impressas em cores, assim como qualquer 

revista em quadrinhos clássica da Marvel Comics, como também na série animada The Dick 

Tracy Show de 1961. Vermelho, verde, azul e amarelo aparecem fortes, como cores puras, 

sem sombreamentos. Tracy com seu sobretudo e chapéu amarelo, os capangas do vilão, com 

suas roupas e carros azuis e verdes ilustram as cenas como se fossem páginas de uma revista 

em quadrinhos. A maquiagem também chama muita atenção nesse aspecto. No filme, os 
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vilões são tão surreais quanto os dos quadrinhos, com faces deformadas e cabeças exageradas. 

Para conseguir tal efeito a maquiagem fez um trabalho notável, a ponto de merecer o Oscar 

naquele ano. 

Outro fato que liga o filme Dick Tracy diretamente com o universo dos 

quadrinhos são os cenários de fundo. Em sua maioria, são desenhos fáceis de serem 

percebidos. O objetivo não era tentar fazer um cenário parecer verdadeiro pela pintura em si, 

mas sim, através dela, aproximá-lo ao máximo da revista em quadrinhos. Dick Tracy, assim 

como alguns outros poucos filmes (como é o caso do primeiro Batman), conseguiu uma 

relativa semelhança gráfica com os quadrinhos que o originaram. Porém, foi somente em Sin 

City que realizadores se propuseram a seguir com o máximo de cuidado o roteiro dos 

quadrinhos. 

Não é caso aqui de falarmos em fidelidade1, que em sua acepção mais comum, 

define a transcrição precisa de um material, resultando em um novo item idêntico ao primeiro, 

como a cópia de um livro, ou no máximo uma representação gráfica exata de um motivo 

qualquer. Preferimos então optar pelo termo aproximação, para definir o que se propõem os 

filmes em análise. O que buscam, no nosso modo de entender, é aproximar-se ao máximo do 

universo gráfico dos quadrinhos, ainda que não possam assimilá-lo completamente pela 

simples razão de se tratar de meios diferentes, usando para tanto de mecanismos diferentes 

para atingir fins parecidos. 

Sob a perspectiva da aproximação entre os meios, busca-se não a cópia, mas a 

inscrição de elementos próprios à gramática dos quadrinhos no filme. Este, por sua vez, 

utiliza-se de seus mecanismos específicos para tentar reproduzi-los, e mesmo frente à certeza 

do fracasso em fazê-lo totalmente, obtém seu maior êxito ao aproximar ambos os materiais. O 

                                                 
1 A campanha de lançamento de Sin City se baseou fortemente na questão da fidelidade, divulgando o filme 
como a adaptação mais fiel de quadrinhos até então. Mesmo a imprensa especializada, a crítica de jornal, fazia 
referência ao fato. 
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resultado são filmes que, ainda que tragam histórias já conhecidas, e portanto nenhuma 

surpresa nesse sentido, valem à pena serem vistos por seu caráter de novidade, de hibridismo, 

e mesmo estranheza. 

 

1.1. PROBLEMA, DELIMITAÇÃO DO CORPUS E JUSTIFICATIVA 

 

Dois fatores influenciaram decisivamente a escolha do corpus de análise desta 

pesquisa. Em primeiro lugar, escolher filmes que fossem reconhecidamente bem sucedidos na 

tarefa de absorver e exprimir o universo gráfico dos quadrinhos que os originaram. Por 

universo gráfico, deve-se entender aqui tudo aquilo que resultou da capacidade técnica do 

desenhista, ou da união criativa entre este e o roteirista, no intuito de ilustrar as ações 

descritas no roteiro da estória, incluindo assim toda a estilização gráfica utilizada na 

representação dos personagens, cenários e ações, e que obviamente varia de acordo com o 

realizador. Inclui assim desde o estilo de desenho de personagens e objetos, passando pelo 

estilo de composição dos quadros e chegando até o estilo de disposição desses na página. Em 

última instância, universo gráfico de uma obra pode ser entendido como o uso pessoal da 

gramática dos quadrinhos por um autor ou, seguindo uma lógica barthesiana, da fala própria 

desse autor utilizando-se da língua dos quadrinhos, pois: 

Diante da língua, instituição e sistema, a Fala é essencialmente um ato individual de 
seleção e atualização; constituem-na primeiro, as “combinações graças às quais o 
falante pode utilizar o código da língua com vistas a exprimir o pensamento 
pessoal” (...), e depois os “mecanismos psicofísicos que lhe permitem exteriorizar 
estas combinações”(BARTHES, 2006 p.18) 

 

O universo gráfico está, pois, intimamente ligado ao seu autor ou autores. 

Entretanto, para eliminar a variável do estilo e assim nos concentrarmos nas diferentes 
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estratégias utilizadas para manifestar no filme o conteúdo dos quadrinhos, escolhemos estudar 

apenas filmes adaptados de graphic novels2 de um mesmo autor.  

O primeiro filme escolhido, adaptado de uma coletânea de histórias de mesmo 

nome, foi Sin City. Roteirizado e desenhado por Frank Miller, a série em quadrinhos conta 

histórias violentas, protagonizadas por diferentes personagens, mas que têm em comum se 

passarem no mesmo lugar, a cidade de BaSin City, carinhosamente apelidada por seus 

habitantes como Sin City3. 

Assim como nos quadrinhos, as histórias que compõem o filme têm sempre os 

mesmos elementos: narrativa em primeira pessoa (bem ao estilo do cinema noir, que inspira 

estas obras do início ao fim), muita violência, anti-heróis e vilões clássicos. A fotografia, 

entretanto, merece atenção especial. Com altos contrastes em preto-e-branco, são criados 

peculiares jogos de luz e sombra, exatamente como nos quadrinhos desenhados por Frank 

Miller.  

Em alguns trechos, o filme dá espaço a cores – como o sangue no rosto do herói, o 

azul dos olhos de uma personagem, o vermelho do vestido de outra ou mesmo a pele amarela 

do assassino - repetindo um expediente usado por Miller nos quadrinhos. Em outras, o sangue 

tem cores diversas, como branco ou amarelo, criando um contraste ainda maior. Tudo em Sin 

City - A Cidade do Pecado é propositalmente exagerado, estilizado, como os altos contrastes 

de luz e sombra e também a caracterização dos atores e cenários fossem trazer o clima 

achatado das histórias no papel. 

Um segundo fator levado em consideração na escolha dos filmes foi o respeito ao 

roteiro original. Para podermos nos concentrar em analisar as imagens, é recomendável que a 
                                                 
2 O termo em português seria “romance gráfico”, mas optamos pelo original por ser bem conhecido e utilizado 
pelo público consumidor deste tipo de obra. Não há uma definição precisa, mas em geral o termo se refere a 
histórias mais longas, porém finitas, em contraste àquelas contidas nas revistas periódicas. Não raras vezes 
recebem tratamento especial por parte dos editores, como capas duras e papéis superiores, com a intenção 
também de destacá-las do tradicional gibi. Não há registros sobre o fato, mas acredita-se que o termo tenha sido 
cunhado por Will Eisner na década de  setenta, em referência a sua obra Um contrato com Deus, que devido a 
isso é considerada por muitos a primeira graphic novel. 
3 Daí o trocadilho do qual deriva o título do filme nos cinemas nacionais: Sin City - A Cidade do Pecado 
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narrativa seja a mesma, de modo a podermos comparar os diversos personagens e cenários. 

Para analisar a progressão das ações e sua transferência para a película, esse é um pré-

requisito essencial. 

No caso de Sin City, para obter tal efeito foi necessário um trabalho meticuloso, 

muitas vezes usando como storyboard os desenhos originais de Miller. Foram eles que 

determinaram a posição dos atores e o jogo de luz, sombras e volume construído em cada 

cena. Isso facilita a comparação entre os suportes e a identificação das estratégias plásticas 

empregadas para que o filme adquira maior semelhança ao seu análogo de papel.  

Foi assim que, a fim de compor um corpus consistente para a análise, foi 

adicionado mais um filme ao estudo. Assim como no caso de Sin City, o filme 300 se baseia 

numa graphic novel de Frank Miller, e busca aproximar-se a ela não apenas narrativamente, 

mas reportando-se visualmente aos desenhos originais, seus personagens, cenários e, em 

última instância, sua organização espacial e temporal, representadas no filme por uma 

montagem que tem por intenção simular o ritmo de leitura da HQ. 

Apesar de contar com uma sub-trama paralela, 300 mantém no filme o roteiro 

original da graphic novel. É esse eixo principal que nos permitirá comparar os materiais para 

extrairmos nossas conclusões quanto ao nível de aproximação entre as duas obras. A trama 

paralela, por não contar com um equivalente nos quadrinhos, não nos permitirá estabelecer 

comparações, e por não estarmos realmente interessados na narrativa, será doravante 

desconsiderada da análise. 

Portanto, o corpus empírico deste estudo será composto pelos filmes Sin City – A 

Cidade do Pecado, de 2005, dirigido por Robert Rodríguez e Frank Miller; e 300 de Esparta, 

dirigido por Zack Snyder em 2006. Contaremos também, necessariamente, com as edições da 

revista em que foram publicadas as histórias que serviram como roteiro para a construção dos 

filmes. De um lado, Sin City: That Yellow Bastard, The Big Fat Kill e Sin City, a história que 
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dá nome à série (e mais tarde seria rebatizada como The Hard Goodbye), além da curta 

narrativa The Costumer is Allways Right, publicada na revista The Babe Wore Red And Other 

Stories, que foi utilizada na seqüência de abertura. Do outro lado, temos 300, representada 

pela edição especial em formato diferenciado (as páginas medem 33 x 23,7 cm, sendo 

alongadas horizontalmente, ao contrário do formato verticalizado padrão). Todas as histórias 

foram escritas e desenhadas pelo próprio Miller e colorizadas (quando era o caso) por sua 

companheira Lynn Varley. 

Este estudo se mostra relevante por tentar decifrar a mecânica de um fenômeno 

que tem sido cada vez mais freqüente na indústria cinematográfica: o da adaptação das 

histórias em quadrinhos para o cinema. A pesquisa que aqui se propõe, entretanto, tem como 

objetivo lançar um olhar crítico sobre um tipo bem específico do que em geral é chamado, 

pela crítica e público, de adaptação de quadrinhos para o cinema. Nossa intenção é verificar 

como se dá a incidência do universo gráfico dos quadrinhos na transposição para o filme, o 

que significa examinar o processo pelo qual os materiais fílmicos são organizados na intenção 

de simular a atmosfera visual das revistas em quadrinhos. 

Quando falamos de um tipo bem específico de adaptação, temos em mente filmes 

que não apenas têm um personagem dos quadrinhos como herói, mas que buscam de alguma 

maneira se reportarem ao universo gráfico de uma obra de quadrinhos através de recursos 

próprios do cinema. Temos então os traços, contornos e cores, que se unem para dar forma 

aos personagens e cenários, bem como os quadros e sua distribuição e encadeamento no 

espaço da página. O que queremos entender é como estes elementos podem ser levados às 

telas, o que se ganha e o que se perde com este processo. 
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Além disso, podemos constatar pelas cifras divulgadas em sites especializados 

que ambos os filmes foram lucrativos para seus produtores4, sendo que, lançado um ano 

depois, em 2007, 300 arrecadou quase o triplo de seu antecessor. Se isso significar um 

crescimento de público para filmes como esses, adaptados de graphic novels e que mantém 

estreita relação com o universo gráfico que os originam, é de se esperar que surjam ainda mais 

produções do gênero. Nesse caso, é útil dispor de alguma ferramenta metodológica para 

analisá-los. Não esperamos, contudo, chegar ao final desta pesquisa com uma fórmula que 

prescreva uma maneira correta, ou mais precisa, de se adaptar quadrinhos para o cinema. 

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Dedicaremos o próximo capítulo a fazer uma visão geral do fenômeno conhecido 

como adaptação de quadrinhos. Segundo nossa perspectiva, talvez seja demasiado tratar de 

algumas manifestações como sendo realmente adaptadas de quadrinhos, e devido a isso, 

propomos a criação de categorias nas quais enquadrar os diversos graus de aproximação 

fílmica desse universo, em vista de ter uma visão mais clara sobre elas e assim analisá-las 

com mais propriedade. 

Em nossa maneira de entender a adaptação dos quadrinhos para o cinema, fica 

clara a divisão dos elementos constituintes do universo gráfico do primeiro, e 

conseqüentemente de seus equivalentes no filme, em duas grandes categorias. A primeira se 

dedica ao estudo dos componentes plásticos da imagem, e por sua vez se subdivide em outras 

duas partes: modelação dos personagens e dos cenários. Na segunda categoria, o objetivo é 

relacionar os mecanismos de gerenciamento do tempo em ambos os materiais. Como 

conseqüência disso, teremos que desenvolver metodologias de análise também diferenciadas 

                                                 
4 Dados obtidos no site Box Office Mojo, especializado em contabilizar arrecadações de filmes. Cf. 
<http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=sincity.htm> e 
<http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=300.htm> 
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para tratar de cada aspecto separadamente. Devido a esse fato, não teremos então um capítulo 

dedicado a pressupostos teóricos comuns a todo o trabalho, estando estes inseridos nos seus 

respectivos capítulos, embutidos e diluídos no processo de análise. 

A categoria dedicada ao estudo da relação entre as imagens dos quadrinhos e dos 

filmes, tanto por sua extensão quanto por vermos certa independência entre os dois aspectos 

que engloba, será divida em dois capítulos.  

No primeiro deles, o capítulo três, buscamos entender o processo pelo qual os 

personagens das graphic novels foram transpostos para o filme a partir da caracterização dos 

atores que os representam. Esse processo é visto como análogo à produção de um retrato, em 

que se procura fixar na imagem o caráter daquele que está sendo retratado. O problema posto 

é que, enquanto o retrato é sempre representação, por qualquer meio que seja, de uma pessoa 

real, a caracterização do ator no filme se dá no sentido oposto. Nesse caso, é a pessoa que se 

deixa impregnar de características de um ser fictício, previamente retratado em papel. 

Chamamos a esse processo de “inverso do retrato”, e buscamos entender os mecanismos pelos 

quais ele atua. 

Nosso principal apoio metodológico nesta seção vem da distinção proposta por 

Ernest Hans Gombrich, quanto à representação de pessoas a partir de seu rosto ou sua 

máscara. Segundo seu pensamento, para além da semelhança entre retrato e retratado através 

das qualidades físicas de sua face e compleição físicas, ou rosto na terminologia de Gombrich, 

está a representação através das qualidades que seriam externas à fisionomia do indivíduo, 

como seu modo de andar, gesticular e vestir, servindo então como máscaras no processo de 

reconhecimento de tais figuras. Buscamos a partir daí relacionar a maneira como os filmes se 

reportam aos personagens dos quadrinhos segundo sua máscara ou seu rosto, em que 

situações é possível o uso de cada categoria, e os efeitos daí recorrentes. 
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Continuando com a exploração dos aspectos formais da imagem, no capítulo 

quatro analisamos a composição dos cenários e a construção da ambientação. Com base numa 

oposição entre as imagens dos quadrinhos, desenhadas, e as dos filmes, de natureza 

fotográfica, procuramos identificar como os elementos componentes do filme são arranjados 

de modo a aproximar-se ao máximo do que há nas páginas das revistas.  

Para essa investigação, adaptamos um dos conceitos formulados por Heinrich 

Wölfflin para fazer distinção entre os períodos da renascença e barroco na história da arte. 

Segundo ele, a principal diferença entre estes dois períodos resido no fato de que, em relação 

ao estilo de representação, a visão renascentista pode ser classificada como linear, enquanto 

que o barroco se define por uma visão pictórica de seus motivos. Basicamente, mas não 

unicamente, os estilos se diferenciam por ser o primeiro uma arte fortemente fundamentada 

no controle exercido pelas linhas e contornos das figuras, enquanto o segundo busca 

representar as formas e separá-las umas das outras a partir das diferenças tonais e luminosas 

entre elas. Basicamente, trabalhamos com a iluminação, o foco e a profundidade das cenas. 

Vemos nessa distinção uma similaridade com a relação entre quadrinhos e 

cinema, ou sendo mais genéricos, entre as imagens desenhadas, e, por conseguinte muito 

dependentes de linhas e contornos, e aquelas capturadas por um dispositivo de natureza 

fotográfica, em que a luz atua como definidoras dos contornos e volumes das formas. 

Queremos então, a partir da categorização dos quadrinhos como materiais essencialmente 

lineares, e do cinema como pictórico por natureza, verificar como cada um deles se utiliza de 

suas próprias ferramentas para fazer referência, não a uma narrativa, mas à própria estrutura 

plástica do outro, aumentando assim o grau de aproximação entre ambos.  

O quinto capítulo se debruça sobre a questão do tempo e da progressão das ações 

no interior da narrativa, levando em conta dois aspectos dessa relação. A premissa é que se os 

filmes mantém a narrativa contida nos quadrinhos da forma mais próxima possível, 
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respeitando até mesmo o tempo de permanência dos eventos na mente do espectador, devem 

ir buscar neles as indicações para fazê-lo. Em primeiro lugar então, exploraremos o tempo 

contido no interior das vinhetas, que se nossa hipótese estiver correta, deve servir de indicador 

para a duração e movimento dos planos do filme. 

Nossa principal ferramenta nesse momento vem da é fornecida pelo trabalho de 

Thierry Groensteen. Em seu System of Comics, ele busca fazer uma análise estrutural dos 

quadrinhos, identificando não apenas seus elementos constituintes, o sistema espaço-tópico, 

como também as relações e articulações entre eles, no que ele denomina de artrologia. 

Comparamos então as imagens no interior dos quadros, com suas características de forma, 

tamanho e posição relativa, aos planos do filme, enquanto unidades de tempo, e comparamos 

sua duração ao tempo que o leitor gasta em cada quadro, e movimento de câmera em relação 

ao movimento executado por seus olhos ao observar um quadro. 

Além disso, buscaremos também verificar como a disposição dos quadros na 

página afeta a montagem do filme. Nesta parte o que nos interessa é o tempo em jogo no 

momento em que o olhar atravessa a sarjeta e pula de um quadro a outro. Se for verdade que 

os filmes foram feitos utilizando suas respectivas revistas como storyboard, encontraremos 

em ambos uma semelhança estrutural na forma como segmentam suas seqüência. 

Para tanto, contamos com a distinção criada por Scott McCloud quanto aos 

diversos tipos de transição entre as vinhetas nas páginas das revistas em quadrinhos. Segundo 

ele, quanto maior a distância temporal ou espacial entre dois momentos, mais é exigido do 

leitor no processo de leitura, para que este complete em sua mente o tempo que ali foi 

suprimido. Essa diferença nos graus de afastamento entre momentos afeta a velocidade 

percebida e o ritmo das ações por parte do leitor. Queremos com isso comparar a velocidade 

conferida às cenas no filme, que nesse caso é imposta ao espectador em lugar de ser apenas 

sugerida como nos quadrinhos, ao ritmo que se encontra na passagem de quadros neste. 
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Segundo nossa perspectiva, também essa é uma forma de o filme se reportar aos quadrinhos 

no tocante à sua estrutura, e com isso favorecer ainda mais a aproximação entre os dois meios. 
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2. UM PANORAMA DAS ADAPTAÇÕES DE QUADRINHOS 

 

Segundo David Carrier (2001), e a tese que defende em The aesthetics of comics, 

há três fatores que são determinantes na definição do que são os quadrinhos enquanto meio. O 

primeiro deles é o mais conhecido, o fato de contar histórias por meio de imagens em 

seqüência. Apesar de fundamental, se considerada isoladamente essa condição incluiria no 

termo quadrinhos até mesmo as pinturas nas cavernas dos homens pré-históricos.  

O segundo fator, que já segmenta bem mais o total de manifestações parecidas, é a 

condição de o som e as falas estejam embutidos na imagem por meio dos balões. É devido a 

essa característica que os pesquisadores de quadrinhos apontam como data de nascimento do 

meio, o dia em que foi publicada a já clássica tira do menino amarelo no Morning Journal de 

Nova York. 

O terceiro ponto, porém, é aquele que demarca a maturidade dos quadrinhos, 

quando deixaram de ser apenas tiras isoladas para contar histórias mais longas e consistentes. 

Esse fator é o formato de revista, que do lado dos produtores de quadrinhos oferece a 

possibilidade de espalhar sua arte numa superfície maior, lhes proporcionando mais liberdade 

criativa e mais tempo para contar as histórias. Do lado do leitor, essa característica 

possibilitou que toda a sua atenção se dedicasse à história sendo contada, ao invés de apenas 

rir um pouco entre uma notícia e outra. 

Quando relacionamos esses três elementos dos quadrinhos ao cinema, percebemos 

que apenas um deles é totalmente compatível e possui um equivalente mais próximo em sua 
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linguagem, o fato de as histórias serem contadas por imagens em seqüência. Não nos 

referimos aqui à seqüência de fotogramas, que exibidos na velocidade de vinte e quatro por 

segundo, conferem ao filme à ilusão de movimento. Estamos falando da passagem entre 

cenas, que equivaleria nos quadrinhos à passagem entre os quadros. 

Entretanto, se bem observada, essa propriedade revela ainda outra característica 

anterior mesmo à seqüencialidade, o fato de as histórias serem contadas por meio de imagens. 

Tanto nos quadrinhos quanto no cinema, as ações são mostradas muito mais do que contadas, 

o que afasta, por exemplo, ambos os meios da literatura ou da narrativa oral, e facilita assim o 

processo de adaptação. 

Quanto às outras duas características, pode-se dizer que existem manifestações 

verbais em ambos os meios, mas nos quadrinhos o som é apenas uma indicação, também 

visual, e cabe ao leitor imaginar a modulação vocal, os tons e alturas de voz de cada 

personagem, enquanto que no cinema esses dados já são oferecidos ao espectador, e por 

serem de qualidade apenas sonora, não interferem nem colaboram com a imagem quanto nos 

quadrinhos. 

Por último, o formato faz com que o consumo dos materiais seja radicalmente 

diferente. Em primeiro lugar, quanto ao tempo, já que nos quadrinhos o leitor pode se 

demorar o quanto quiser em cada página ao passo que no cinema é obrigado a seguir o 

andamento imposto pelo filme. Em segundo lugar, a revista privilegia a fruição solitária, em 

que mesmo que várias pessoas leiam a mesma revista, o fazem um de cada vez, e trocam 

opiniões apenas depois de todos terem lido, enquanto que o filme é exibido para muitas 

pessoas de uma só vez, que emitem suas opiniões no decorrer mesmo da projeção e assim 

influenciam na fruição uns dos outros. 

No entanto, essas duas características não impõem grandes dificuldades à 

adaptação, visto que mesmo com a diferença em relação ao som, os dois meios se utilizam da 
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linguagem verbal como auxiliar à narrativa por imagens, e a diferença na forma de consumi-

los não afeta o entendimento do conteúdo narrado. Resta então às imagens e o encadeamento 

delas a tarefa de adaptar os conteúdos de um meio a outro. 

Por tudo isso, é possível notar que, no que se refere à adaptação, os dois meios 

estão muito mais próximos do que, por exemplo, da literatura, da qual o cinema busca 

materiais já há bastante tempo. Ou seja, nas adaptações literárias o diretor apenas seguia a 

história ou narrativa de um determinado livro, decidindo por conta própria, apenas baseado 

nas descrições do autor, as características visuais de personagens e cenários. Na relação com 

os quadrinhos, por outro lado, o diretor do filme tem em mãos um material que já mostra, na 

sua forma mesma, o caminho a ser tomado quanto a essas representações. E quanto às duas 

outras características dos quadrinhos, ausência de som e modo de consumo, são próprias 

também aos livros e nunca foram empecilho às adaptações. 

Entretanto, mesmo com todas essas informações disponíveis, o diretor que 

pretende adaptar uma obra de quadrinhos tem a liberdade de escolher, também como no caso 

das adaptações literárias, o que seguir. Ele pode se basear na história, e contá-la de maneira 

diversa do que foi narrado nos quadrinhos, ou pode assimilar também a narrativa, e recontar 

em outro meio o que já foi narrado antes. Pode inclusive se ater a um personagem e contar 

histórias sobre ele, como se o filme fosse apenas mais um capítulo da sua vida e aventuras. 

Pode, por fim, escolher como representar visualmente seus personagens, seguindo as 

instruções contidas nos desenhos da revista de modo a tentar adaptar uma pessoa à sua 

imagem, e às vezes até mesmo assimilar o estilo gráfico do desenhista que a criou, ou 

desconsiderar esses dados, e construir o personagem segundo sua própria visão e estilo. 

Todas as maneiras são igualmente válidas para o processo de adaptação, e não é 

nossa intenção dizer qual seria a mais correta. Posto que se tratam de meios que, apesar de 

compartilhar características, são bem diferentes, acreditamos que não seja apropriado falar em 
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fidelidade entre eles, termo sempre usado por críticos e públicos ao avaliar produções desse 

tipo. Em nosso entender, que o que varia é apenas o grau de aproximação com a obra e o meio 

originais, conforme a opção do diretor em que elementos utilizar do material original como 

base de adaptação. Sendo assim, por se tratarem de meios diferentes, uma boa revista em 

quadrinhos, ou mesmo um bom livro, não garantem bons filmes deles adaptados, seja qual for 

o método escolhido.  

Se as adaptações de quadrinhos são um fenômeno relativamente recente, as de 

livros vêm de longa data, e idéias já desenvolvidas para avaliá-las nos servirão também para 

pensar o fenômeno em estudo. Quando escreveu para a Cahiers du cinema, o artigo Por um 

cinema impuro, na década de 50, André Bazin já dizia sobre as adaptações literárias que “(...) 

tais obras balizam há dez anos uma das mais fecundas tendências do cinema contemporâneo.” 

(1991, p. 84). O artigo tinha como subtítulo Defesa da adaptação, deixando clara a posição 

do crítico sobre o assunto. Bazin dizia que em se tratando de adaptações literárias, há dois 

caminhos que o cineasta pode seguir: ser fiel à letra ou ao espírito da obra em que se baseia.  

Dizer que uma adaptação visa ser fiel ao espírito da obra, no pensamento de 

Bazin, significa que o filme busca no livro a história que vai contar, e os personagens e 

cenários onde ela se passa. Para além disso, fica por conta do diretor (ou roteirista, antes 

dele), decidir a maneira de contá-la, estabelecer a ordem narrativa dos eventos que a 

compõem. Ou seja, o livro provê o quê, e o filme decide o como. 

Quanto à fidelidade à letra, é mais fácil de ser entendida quando nos lembramos 

do ensaio de Bazin (1991) sobre a adaptação feita por Robert Bresson do livro Journal d'un 

curé de campagne, de Georges Bernanos. Segundo ele, Bresson foi tão “fiel” em sua 

adaptação que, em determinadas cenas, podemos reconstituir o que está sendo mostrado às 

passagens do livro, como que descrevendo visualmente o que antes foi feito com palavras. Em 

casos como este, o filme busca seguir ao máximo as instruções do livro, obedecendo também 
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à narrativa para além da história, e em casos raros e extremos como o citado acima, ilustrar 

até mesmo as descrições. 

Tentamos aqui aplicar esses conceitos às adaptações de quadrinhos, e verificar 

como podemos categorizá-las de acordo com o modo com que se utilizam dos quadrinhos no 

processo de adaptação. De um lado, temos aqueles que, fiéis ao espírito, trazem do universo 

dos quadrinhos apenas seus motivos principais, como os personagens e suas mitologias 

próprias, e inspiração em algumas de suas histórias. Do outro lado, vemos que a tal fidelidade 

à letra aqui se transforma e cresce para abarcar também a imagem. Trata-se de uma 

aproximação à imagem, ou de maneira mais geral, à forma dos quadrinhos. 

 

2.1. UM ESFORÇO DE CATEGORIZAÇÃO 

 

Em nosso modo de entender, o universo de filmes relacionados a quadrinhos pode 

ser dividido e categorizado em quatro grupos, como exposto no gráfico seguinte (Figura 1). 

Em cada um deles varia o grau de aproximação entre os meios, indo desde os que são 

realmente adaptados até aqueles que apenas se baseiam ou fazem referência, não a uma obra, 

mas aos quadrinhos em si e seu imaginário. 

 

Figura 1 - Distribuição dos filmes relacionados a quadrinhos pelo seu grau de proximidade com as obras 
em que se baseiam 
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Classificamos os filmes contidos no grupo A como aqueles que são apenas 

baseados em quadrinhos. Queremos dizer com isso que esses filmes não seguem narrativas 

pré-existentes em quadrinhos, e assim, não se pode dizer que realmente adaptam alguma 

coisa. O que fazem, em geral, é trazer às telas um personagem criado nos quadrinhos, e 

apresentá-lo sob uma narrativa criada especialmente para o filme, e que ainda que tragam 

elementos da mitologia do personagem embutidos no roteiro, não necessariamente os 

respeitam quanto à cronologia e origens do personagem em questão. 

Ainda que o fato passe despercebido pelo grande público, é fácil para o leitor de 

quadrinhos perceber que a grande maioria dos filmes lançados todos os anos pertence a esta 

categoria. Um bom exemplo é a trilogia de filmes do Homem-Aranha. O primeiro filme 

mostra o início da carreira do personagem como super-herói, como ganhou seus poderes e a 

trágica perda de seu tio, que o fez tomar consciência da responsabilidade adquirida com eles. 

Contudo, Mary Jane Watson, a namorada do herói no filme, pertence a uma fase bem 

posterior e essa nos quadrinhos. A primeira namorada do Homem-Aranha, Gwen Stacy, só 

vem a aparecer no terceiro filme, enquanto que nos quadrinhos ela morre antes mesmo da 

aparição de Mary Jane, pelas mãos do vilão que morre no primeiro filme. 

Além do uso errôneo, ainda que intencionalmente, de personagens do universo 

dos heróis, ainda há características e poderes retratados de maneira errônea. Ainda em 

Homem-Aranha, um ponto que desagradou fãs foi o fato de que no filme o herói tem o poder 

de lançar teias orgânicas de seus pulsos, enquanto que nos quadrinhos isso é fruto da mente 

brilhante do jovem cientista Peter Parker, que cria lançadores mecânicos para combinar com 

seus recém adquiridos poderes de aranha.  

Ainda que haja diversos motivos possíveis para que os filmes optem por 

mudanças como essas na própria construção do universo ficcional dos personagens, fugiria ao 

escopo deste estudo a mera tentativa de apontá-los e entendê-los. A nós, basta perceber que 
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tais diferenças existem e que afastam a narrativa do filme dos quadrinhos em que se baseiam. 

Por essa razão, no caso dos filmes pertencentes a esta categoria, não dizemos que se tratam de 

adaptações verdadeiras, mas de versões cinematográficas de personagens de quadrinhos, dos 

quais elas se aproveitam apenas como material de base para criar novas histórias. 

Nesta pesquisa, quando falamos de adaptações verdadeiras, nos referimos aos 

filmes situados no grupo B do gráfico. São casos em que os filmes são construídos tendo 

como base uma graphic novel ou minissérie, que por conta de seu aspecto de finitude, 

oferecem ao diretor uma narrativa particular a ser seguida. Da narrativa se pode dizer que é 

realmente algo que precisa passar por adaptações para se adequar ao novo meio, através do 

uso de seus recursos específicos. Segundo Pascal Lefèvre (2007): 

Todo verdadeiro artesão do cinema sabe que esse meio tem suas próprias leis e 
regras. Uma adaptação direta é raramente uma boa opção: alguns elementos 
funcionam perfeitamente nos quadrinhos, mas podem não funcionar no contexto do 
filme. Geralmente o roteirista do filme tem que deixar de fora algumas cenas, tem 
que incluir outras, e tem que reescrever alguns dos personagens principais ou 
introduzir novos. Por exemplo, os dois policiais na história em quadrinhos From 
Hell (Moore e Campbell) são combinados no filme em um único personagem. A 
necessidade de tais mudanças é na maior parte devido à diferença nas normas de 
duração entre os dois meios. 

 

Porém, mesmo que essas mudanças existam, e se devam a quaisquer motivos além 

do tempo permitido pelas regras do meio, ainda resta ao leitor uma obra original em 

quadrinhos sobre a qual ele tem a certeza de que o filme se apóia em sua maior parte.  

Não encontramos dados consistentes sobre o histórico das adaptações de 

quadrinhos, mas o exemplo mencionado acima, From Hell, filme de 2001, pode ser 

considerado uma das primeiras manifestações dessa categoria, pois se baseia na minissérie 

homônima de Alan Moore e Eddie Campbell, um relato ficcional que mostra a visão de 

Moore sobre a verdadeira identidade do famoso assassino Jack o Estripador. Ainda que 

contendo pequenas mudanças, como a comentada por Lefèvre sobre os policiais, o filme 

busca seguir não apenas a história dos quadrinhos, mas também a própria narrativa, 

adaptando-a ao invés de apenas se inspirar nela.  
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Nesta categoria também estão presentes os personagens da história, assim como 

no grupo A, mas apenas porque esses são parte indissociável da narrativa. Podemos notar 

então que há nesta categoria um passo a mais em direção a uma maior aproximação entre os 

meios, a partir do aproveitamento de uma narrativa pré-existente. 

Ao comparar filme e quadrinhos, entretanto, notamos que as semelhanças 

terminam por aí, e entramos em uma nova ordem de problemas de adaptação que tem a ver 

com a assimilação da imagem como elemento de ligação entre os meios. O estilo de desenho 

de Eddie Campbell, com suas linhas abertas e hachuras, não foi aproveitado no filme, nem na 

composição dos personagens, nem dos cenários. Ainda quanto ao estilo do desenhista, um 

exame mais atencioso revela que nem mesmo a composição das páginas afetou a decisão do 

diretor quanto aos enquadramentos e montagem do filme. Para ser mais claros, podemos dizer 

que nem o esquema de cores é respeitado, visto que o filme é colorido enquanto os quadrinhos 

foram compostos apenas em preto e branco. 

É precisamente essa característica que define os filmes componentes do grupo C. 

São aqueles em que o estilo gráfico do desenhista, tanto no que se refere à imagem de 

personagens e cenários quanto no tocante à organização dos quadros e o conseqüente 

encadeamento das ações, é aproveitado pelo filme de modo a se aproximar ainda mais dos 

quadrinhos que o originaram. 

Não por acaso, no gráfico, o grupo C se encontra sobreposto aos grupos A e B. A 

razão disso é que todo quadrinho, seja uma série mensal, uma minissérie ou graphic novel, é 

produzido por um ou mais desenhistas que imprimem seu estilo aos personagens durante o 

tempo em que trabalham com eles. Dessa forma, qualquer filme que retrate um personagem 

de quadrinhos pode se reportar ao material original impresso por meio das características 

estilísticas de seus desenhistas. 
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Mesmo assim, é importante observar que existem graus em que essa aproximação 

pode se dar nas interseções do grupo C com os dois anteriores. Pensamos em duas maneiras 

que o estilo do desenhista está presente na página da revista, sendo uma delas nas imagens dos 

personagens e cenários e a outra na diagramação e organização dessas imagens no espaço 

tabular da página em si. Daí decorre que apenas filmes que adaptam uma obra específica 

podem se utilizar dessa segunda maneira como guia para sua montagem e ritmo, visto que no 

caso de obras que apenas se baseiam em personagens, não têm uma estrutura a seguir. 

Resumindo, temos então o grupo A como aquele em que se encontram os filmes 

baseados em quadrinhos ou em um de seus personagens. No grupo B estão os filmes 

adaptados de graphic novels e minisséries, ou seja, aqueles que tiram dos quadrinhos além 

dos personagens, a narrativa. O grupo C, por sua vez, contempla aqueles filmes que se 

preocupam em assimilar características visuais das obras e personagens em que se baseiam, e 

no interior da nossa análise, funciona na sua ligação com os grupos anteriores.  

Assim, o conjunto A∩C contém filmes baseados em personagens de quadrinhos 

que buscam, além disso, fazer referência a seus atributos formais. Nesta categoria estariam, 

por exemplo, o Batman de 1989, pela composição dos cenários de Gotham City, e Dick 

Tracy, por além dos cenários, fazer referência à morfologia dos personagens dos quadrinhos. 

O conjunto B∩C, por outro lado, contém os filmes que, além de adaptar a 

narrativa de uma obra de quadrinhos, procuram adaptar também o estilo gráfico do desenhista 

que a produziu. Se, como dissemos anteriormente, são escassos os filmes do grupo B, menor 

ainda é a quantidade pertencente a esta categoria, na qual se encontram precisamente os 

filmes analisados neste estudo, Sin City e 300. Além desses, podemos citar também V de 

Vingança, de 2005, e mais recentemente, em 2009, Watchmen. 

Por último, resta comentarmos o conjunto D e sua relação com os demais. 

Sentimos a necessidade da criação desta categoria por observarmos, no universo de filmes 
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relacionados a quadrinhos, alguns que além de não seguirem uma obra específica, nem 

mesmo tinham como base um personagem pré-existente. São filmes que se ligam a esse 

universo mais pelo contato com alguns de seus temas e motivos recorrentes que por meio de 

uma revista ou herói. 

Um exemplo mais claro pode ser encontrado no filme Corpo fechado, de M. 

Night Shyamalan. Conta a história de David Dunn, um homem que sai ileso de um desastre de 

trem e descobre assim ter super poderes. O acidente, porém havia sido arquitetado por Elijah 

Price, que apesar de ter ossos especialmente frágeis, tem seu intelecto muito desenvolvido, e 

buscava com isso encontrar aquele que fosse seu oposto. Em How to read superhero comics 

and why, Geoff Klock (2003) comenta os pontos de toque entre o filme e os quadrinhos: 

David Dunn não apenas salva vidas como acaba por assimilar (...) todos os tropos do 
super-herói: a identidade secreta (sua mulher abomina violência sob qualquer forma, 
e assim Dunn a mantém afastada de sua outra vida), a capa e o capuz (um poncho 
verde que se torna no decorrer do filme algo como o uniforme do Espectro5), o 
bandido em roupas coloridas (um servente de macacão laranja fluorescente), o 
mentor (na figura do próprio Elijah), o confidente (seu filho Joseph) e finalmente um 
grande vilão por trás de tudo. 

 

Apesar das similaridades, Corpo fechado não se baseia em nenhuma história já 

publicada em quadrinhos. A ligação está, sobretudo, no imaginário próprio ao meio, onde os 

super-heróis nasceram e alcançaram seu ápice. Para aumentar ainda mais a ligação entre os 

meios, o personagem Elijah Price é fã de quadrinhos, e uma série de exemplares é mostrada 

no decorrer do filme. 

Além desse, podemos notar que nos últimos anos vêm crescendo o número de 

filmes relacionados a super-heróis, e conseqüentemente aos quadrinhos, sem contudo adaptar 

ou se basear em obras específicas, como foi o caso de Super escola de heróis, de 2005, e 

Super-Herói: O Filme, de 2008. Na mesma categoria estão ainda filmes como O anti-herói 

americano de 2003, que fala sobre a vida do quadrinista Harvey Pekar, fazendo referências a 

sua obra sem contudo adaptá-la. 
                                                 
5 Personagem de quadrinhos da DC comics. Seu uniforme consiste numa roupa branca, com capa e capuz verdes. 
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O gráfico criado aqui tem a intenção de categorizar os filmes relacionados a 

quadrinhos segundo seu grau de aproximação com as obras em que se baseiam. As dimensões 

de cada conjunto, entretanto, devem ser vistas apenas como indicações aproximadas do que 

esta pesquisa acredita que sejam as representações de cada categoria no total de filmes do 

gênero. Podemos ver nele que a grande maioria dos filmes busca apenas se basear em um 

personagem como maneira de se remeter aos quadrinhos, enquanto que uma pequena parte 

apenas procura realmente adaptar uma narrativa. Além disso, a quantidade de filmes que tenta 

se aproximar dos quadrinhos através da sua construção plástica é ainda menor, e mais 

reduzida se cruzada com o grupo das adaptações. 

Nossa intenção com isso não é julgar o valor de um filme pelo conjunto em que se 

situa. Esse dado é levado em conta apenas como indicador daquilo a que o filme se propõe, e 

seu valor deve ser julgado a partir do seu grau de sucesso em alcançá-lo. Queremos, contudo, 

demonstrar que os filmes em estudo fazem parte de uma categoria, que não é especial, por 

tudo que já foi dito, mas pelo menos muito reduzida e específica. 

É a essa categoria, dos filmes que julgamos serem verdadeiras adaptações de 

quadrinhos por serem, como dizia Bazin, fiéis à sua forma, que dedicamos nossos esforços de 

análise nesta pesquisa, e vamos buscar em sua mecânica interna os princípios que os fazem 

funcionar, em relação à imagem dos personagens e cenários e à configuração de suas páginas 

como dispositivo gerador de sentido. 
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3. A ADAPTAÇÃO DOS PERSONAGENS 

 

Neste capítulo avaliamos as técnicas utilizadas para aproximar um filme adaptado 

de quadrinhos da graphic novel de que se origina, através de recursos de imagem. Com isso, 

nos referimos aos dispositivos utilizados para exprimir graficamente a narrativa. Da parte dos 

quadrinhos, isso se resume aos traços, cores, luzes e sombras. Da parte do cinema, são as 

figuras colocadas em frente às câmeras, suas roupas e maquiagens, a iluminação das cenas, a 

granulação do filme e o foco da câmera, além de efeitos gerados por computador e 

adicionados na fase de pós-produção. No intuito de verificar como sucede a transposição do 

universo gráfico de uma obra de quadrinhos no processo de adaptação para o cinema, 

buscamos identificar quais de suas características plásticas seriam possíveis de ser 

reproduzidas neste processo, para então nos perguntar como, e por quais meios, isso acontece. 

Para fins deste estudo, buscamos dividir todos esses elementos da representação 

gráfica de uma obra de quadrinhos, ou seja, tudo o que se encontra no interior de cada quadro 

separadamente, em duas categorias. A primeira delas seria a da representação dos 

personagens, na qual procuramos identificar, na configuração plástica destes, os traços 

distintivos que lhes conferem personalidade e os distinguem uns dos outros, e como estes 

traços fazem parte do repertório estilístico do autor da obra. A segunda categoria seria aquela 

das imagens que circundam os personagens e caracterizam a ambiência da história. Trata-se 

basicamente de uma investigação sobre os cenários, a composição dos ambientes em que os 
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personagens atuam, mas também levando em conta as cores e grafismos utilizados na 

representação de detalhes como o sangue e a chuva, que têm uma relevância clara no corpus 

desta pesquisa. 

É importante para isso notar que a imagem gráfica, aquela que se encontra nas 

páginas da revista, no interior mesmo de cada quadrinho, possui características estilísticas que 

a liga diretamente ao autor da obra e assim, se o objetivo é ver refletido no filme este traço 

autoral, é necessário especificar em que elementos no interior da imagem ele se manifesta.  

O percurso que faremos aqui começa com a seletividade dos aspectos que são 

suficientemente relevantes na imagem para serem considerados marcas estilísticas do seu 

autor. O reconhecimento desses aspectos se dá pelo grau de importância que eles têm na 

definição das figuras. A partir daí, buscaremos ligar esses aspectos a seu criador via uma 

pesquisa histórica que explica seu estilo ao inseri-lo numa tradição que vem das origens desse 

gênero de narrativa e compartilha com ele de suas convenções. Serão precisamente as 

manifestações dessas convenções na arte de Frank Miller que serão buscadas na imagem 

fílmica, e entendidas como referência às obras originais. 

 

3.1. SELETIVIDADE E RELEVÂNCIA DE ASPECTOS NAS IMAGENS 

 

Uma diferença existente entre os regimes de representação da HQ e do Cinema, 

quanto à composição visual de uma personagem, pode ser entendida pelo pensamento de 

Dominic Lopes sobre o reconhecimento e seletividade de aspectos em uma imagem. Toda 

imagem, segundo ele, é seletiva quanto aos aspectos que apresenta para o reconhecimento do 

seu conteúdo, variando em graus conforme sua origem. Assim, uma fotografia de um homem 
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de chapéu, ainda que esconda parte de sua cabeça e nos impeça de saber a cor dos seus 

cabelos, não pode deixar de mostrar a textura de suas vestimentas, as marcas em seu rosto, e 

mesmo o ambiente que o circunda. Em um desenho, estes aspectos, se vistos como 

irrelevantes pelo artista, podem ser deixados de fora sem comprometer o entendimento de que 

se trata de um homem de chapéu. Como ele diz: a “... representação pictórica difere de outras 

formas de representação no que o conteúdo pictórico é estruturado aspectualmente, e imagens 

diferentes apresentam diferentes tipos de aspectos.” (LOPES, 1996). Assim, depende muito 

do estilo do artista gráfico responsável pelos quadrinhos, que aspectos selecionar de modo a 

não apenas contar a história como ainda fornecer ao leitor informações sobre a personalidade 

dos personagens que a encenam. 

Na imagem fílmica, de qualidade fotográfica, a seletividade de aspectos a serem 

comunicados não é tão livre, pois nesse sentido, a câmera é imparcial e registra com acuidade 

tudo o que está à sua frente, formando uma imagem clara e realística dos objetos que observa. 

As texturas e nuances de cor, por exemplo, são capturadas em toda a sua gama de variações, 

enquanto que nos desenhos, esses elementos podem ser facilmente suprimidos ou estilizados, 

resultando em uma imagem com bem menos detalhamento. Assim, se no processo de criação 

de uma personagem qualquer, através do desenho, sua estrutura e detalhes são estilizados e 

atenuados graças ao estilo gráfico do autor (e às convenções do gênero em questão), uma 

representação fotográfica dessa mesma personagem tem, imprescindivelmente, que contar 

com a presença até mesmo de detalhes mínimos, como rugas e pelos, já que estes fazem parte 

da constituição física do ator real que a representa. 

Entra em jogo então a seletividade de aspectos por relevância, ou seja, que 

elementos da imagem são mais necessários para o seu entendimento, e quais características 

devem ser acentuadas para facilitar sua identificação. Esta noção vem da teoria da relevância, 

proposta por Sperber e Wilson (2001), segundo a qual o que torna uma entrada de dados 
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relevante é o fato de ela valer a pena ser processada, e que pode ser explicado em termos de 

seu efeito cognitivo e do esforço de processamento pela parte do leitor, que ela propõe.  

A teoria foi proposta como método de análise de textos verbais apenas, e estamos 

aqui fazendo uma adaptação para o universo imagético dos quadrinhos. A justificativa parte 

da conceituação da imagem como dispositivo textual feita por Umberto Eco em A Estrutura 

Ausente. Segundo ele, ao entender as imagens como uma linguagem e assim tentar estruturá-

las ao mesmo princípio de articulação, percebemos que as figuras mínimas do discurso visual 

não podem se assemelhar aos fonemas da linguagem escrita por já serem, por si mesmas, 

dotadas de significado. As imagens funcionariam então como verdadeiros sintagmas visuais, 

dos quais mesmo a mais simples representação não significaria apenas aquilo que representa, 

mas faria referência também ao contexto em que está inserida, ou como diz Umberto Eco 

(1976, pp. 127, 128): “Mesmo a mais tosca silhueta de cavalo não corresponde ao signo 

verbal isolado “cavalo”, mas a uma série de possíveis sintagmas do tipo: “cavalo em pé, de 

perfil”, “o cavalo tem quatro pernas”, “lá está um cavalo”, “isto é um cavalo”, e assim por 

diante.” 

Assim sendo, as representações dos personagens serão tomadas como conjuntos 

de informações sobre eles, e analisadas em cada um dos seus aspectos constitutivos, partindo 

dos mais básicos, como olhos, nariz e boca, até os mais diferenciados e por isso 

individualizantes, como vestimentas, cicatrizes, deformidades e outros atributos do tipo. 

Os efeitos cognitivos, primeira exigência para a relevância, seriam aqueles que 

fornecem informações ou fortalecem suposições existentes sobre um determinado caráter. 

Nesse sentido, quanto mais efeitos cognitivos uma imagem contiver, maior será a sua 

relevância em relação às outras. No interior de um quadro, tido aqui como unidade mínima da 
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história em quadrinhos, isso se reflete na quantidade de aspectos que contribuem para o 

entendimento da cena ou da personalidade do personagem retratado 

Por sua vez, o esforço de processamento tem a ver com a propriedade da imagem 

de ser clara na comunicação de seu conteúdo ao leitor. Isso quer dizer que o entendimento da 

mensagem deve ser o mais rápido e fácil possível, evitando confusões na interpretação, e 

assim quanto maior o esforço de processamento de uma imagem, menor seu grau de 

relevância. Em se tratando de quadrinhos, isso quer dizer que para serem bem aceitos e 

relevantes, os desenhos devem ter, no máximo, um nível de detalhamento que não prejudique 

sua leitura. 

Na imagem desenhada, em contraste à fotográfica, é de se esperar que todos os 

elementos em seu interior sejam relevantes, pois estão ali somente pela intenção do desenhista 

em retratá-los, podendo com a mesma facilidade ser suprimidos caso não sejam vistos como 

necessários ao seu entendimento. No entanto, é necessário lembrar que, por serem os efeitos 

cognitivos e o esforço de processamento conceitos comparativos, estabelecem-se graus de 

relevância entre partes da imagem, que instituem uma hierarquia dos caracteres a serem 

observados, e elementos mais relevantes devem ter prioridade na transposição para o filme.  

A questão então passa a ser a de como conformar a imagem de uma pessoa à de 

uma representação pictórica que não possui um molde real. A resposta imediata é procurar por 

atores que se pareçam, naturalmente, com seus personagens, contando apenas com a sorte e a 

diversidade de rostos oferecidos pelo mercado. Entretanto, essa resposta ainda que ofereça 

uma resolução fácil e imediata ao problema, não seria suficiente para dar conta de boa parte 

da produção de quadrinhos existente, abrangendo apenas os estilos mais clássicos e fundados 

na realidade das formas que conhecemos. Mas o que dizer, por exemplo, de casos como Tintin 

e Peanuts, em que a proporcionalidade dos traços dos personagens destoa claramente do 
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natural, ou mesmo em Maus, de Spiegelman, cujos personagens nem mesmo possuem feições 

humanas?  

No caso do estilo de desenho de Frank Miller, que nos interessa nesta pesquisa, 

seus personagens são fortemente baseados na realidade, sendo todos eles seres humanos 

dotados das mesmas proporções que nós mesmos. O que os diferencia da imagem fotográfica, 

realística, é exatamente aquilo que o desenho tem de pessoal, que caracteriza o estilo do 

desenhista e que deve, por isso mesmo, ser considerado no momento em que se pretende fazer 

um filme baseado em sua obra na intenção de aproximá-los visualmente. 

  

3.2 A QUESTÃO DO ESTILO EM FRANK MILLER 

 

A questão do estilo já é, por si só, um divisor de águas na filmografia relacionada 

a quadrinhos, pois não é qualquer obra que apresenta uma uniformidade plástica possível de 

ser identificada. Há uma grande diferença, nesse ponto, entre as séries mensais, que são 

contínuas, e as graphic novels e minisséries, em geral finitas, no que diz respeito à questão 

autoral. Como lembra Pascal Lefèvre (2007, p. 10): 

Séries como Batman e Super-homem não apenas foram escritas por diferentes 
argumentistas, como também desenhadas por artistas diversos. Não se pode 
confundir o Batman anguloso de Dick Sprang (dos anos 40 aos 50) com o 
Batman estilizado de Neil Adams (do começo dos anos 70) ou, Batman 
minimalista e robusto de Frank Miller (de 1986) ou, o Batman em pintura 
fotorrealista de Dave McKean (1989). 

Nesses casos, só é possível referir-se às características específicas do personagem, 

aquelas que lhe conferem identidade (no caso de Batman o capuz com orelhas pontudas, por 

exemplo), e dar a elas mais um tratamento diferenciado, de acordo com a visão do realizador. 

É fácil demonstrar isso apenas relembrando suas diferentes imagens ao longo dos filmes e 



38
 

seriados estrelados pelo personagem. As graphic novels, por outro lado, por se tratarem de 

obras completas, desenhadas por um único artista, oferecem ao diretor de um filme a 

oportunidade de assimilar seu estilo gráfico e transportá-lo para as telas.6 É o caso, por 

exemplo, das obras de Frank Miller, mais especificamente, Sin City, seu primeiro trabalho 

adaptado para o cinema, que inclusive contou com sua participação na direção e consultoria, e 

300, obra que apesar de elogiada pelo autor, não teve seu envolvimento direto na produção. 

Se, como desejamos demonstrar, o estilo gráfico do artista propõe um desafio à 

transposição de seus personagens a um filme, e se ao mesmo tempo acreditamos na validade 

dessa transposição como forma de conseguir na imagem fílmica um material mais próximo 

daquele que o originou, devemos, antes de tudo, estudar a tradição em que se insere Frank 

Miller, e situá-lo junto a seus. Segundo Michael Baxandall (2006), as obras de arte nunca são 

compostas de forma totalmente arbitrária pelo artista. Por mais controle que este tenha sobre o 

resultado final, sempre haverão, na obra mesma, informações e marcas provenientes do 

período em que foi composta e do movimento ou tradição em que está inserida. Em Padrões 

de Intenção, ele demonstra como é possível explicar elementos presentes em quadros de 

Picasso, Chardin e Piero de La Francesca, assim como num objeto não artístico, como uma 

ponte, através das circunstâncias da época e pela trajetória de seu autor. 

Tentaremos aqui alcançar um objetivo próximo a este, e situar Frank Miller no 

interior de uma tradição de desenhistas preocupados com as mesmas questões sobre a 

representação de seus motivos, com o objetivo de assim explicarmos a importância da 

transposição do seu estilo gráfico para o cinema a fim de aproximar os dois meios. As 

informações de que dispomos para a tarefa vêm de informações sobre histórico de sua carreira 

                                                 
6 Há exceções, como Dick Tracy, que apesar de ser uma série contínua, foi inteiramente desenhada por um único 
artista, Chester Gould. Ainda assim, são apenas exceções, e não a regra geral. 
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e quanto à natureza de suas criações: trata-se de um criador de quadrinhos de ação, situado na 

corrente mainstream dos comics americanos (Figura 2). 

 

Figura 2 - Exemplos do estilo de desenho de Frank Miller 
 
 

Chamamos aqui de quadrinhos de ação aqueles nos quais a história se desenvolve 

a partir de um personagem central, o herói (tenha ele super-poderes ou não), que se envolve 

em situações perigosas, geralmente envolvendo um vilão específico, e deve, utilizando-se de 

meios que lhe são peculiares, desvencilhar-se dos perigos e subjugar seu inimigo. Ainda que 

seja uma definição um tanto vaga e imprecisa, que não contempla as nuances narrativas no 

seu interior e que seriam úteis na classificação de subgêneros (como as histórias de detetives e 

as de super-heróis) vai nos servir bem para delinear o grupo a que pertence nosso autor, por 

conter os elementos básicos desse gênero, e nele buscar as influências artísticas que incidem 

sobre Sin City e 300. 
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Figura 3 - Wash Tubbs, de Roy Crane 
 
 

 

Figura 4 - Steve Canyon, de Milton Caniff 
 
 

Essa tradição tem origem por volta dos anos vinte, pois até então, os strips de 

jornal eram geralmente humorísticos. Essa tradição contava com personagens muito 

iconizados, animais falantes e alguns se comportando como humanos. A primeira tira de 

aventura, de autoria de Roy Crane, Wash Tubbs ainda exibia uma arte fortemente influenciada 
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pelos desenhos humorísticos (Figura 3), mas sua narrativa dinâmica e bem construída abriu 

espaço para o surgimento de um número de outras que viriam para consolidar o gênero 

narrativo, e com ele, uma tradição estilística própria. Temos nessa linha os personagens de 

Lee Falk, O Fantasma, Mandrake e Flash Gordon; de Hal Foster, Tarzan e Príncipe Valente; 

e de Milton Caniff, Steve Canyon e Terry e os Piratas, apenas para citar alguns dos mais 

famosos e influentes do período (Figura 4). Podemos notar nas artes de todos, uma 

preocupação em desenhar as figuras humanas de forma mais realística, respeitando 

proporções e definindo detalhes como músculos e dobras de roupas. Por tratarem de temas 

mais complexos que as tiras de humor, esses quadrinhos também se tornaram mais sombrios, 

e é importante notar a representação gráfica das sombras. Devido à impressão, era difícil 

conseguir tons de cinza, o que levava os desenhistas a utilizar hachuras para as sombras mais 

suaves (o que também contribuía para deixar o desenho mais “sujo”), e áreas totalmente 

negras para as regiões mais contrastadas, criando sombras duras e bem delineadas. É fácil 

perceber, ao olhar para esses desenhos, de onde vem boa parte da influência de Frank Miller, 

principalmente no caso de Sin City.  

Mencionamos anteriormente o pertencimento de Miller ao grupo dos quadrinistas 

do mainstream americano, pois essa afirmação contém ainda dois fatores que o diferenciam 

de outras influências gráficas. Em primeiro lugar o fato de que, a tradição das tiras de 

aventura em que o situamos se desenvolve de forma diferenciada na Europa, onde os traços 

dos personagens mantêm certo nível de iconismo compatível com os primeiros desenhos de 

Roy Crane, sendo ainda por cima coloridos e sombreados com mais suavidade, como se pode 

notar no clássico Tintin, de Hergé, e mais para frente, em Blake e Mortimer, de Edgar P. 

Jacobs. Em segundo lugar, é preciso também lembrar que, todos os exemplos citados até aqui 

faziam parte do mercado editorial da época, o que não foi o caso do movimento criado por 

Robert Crumb na década de sessenta e que apoiava a produção individual de quadrinhos 



42
 

autorais, fugindo ao esquema imposto pelas grandes editoras. Os quadrinhos underground, 

como eram chamados, também eram produzidos em preto e branco, mas por razões de custo, 

e voltados a um público mais adulto. As semelhanças terminam por aí, e por isso não devem 

ser vistos como influência nos quadrinhos de Frank Miller, principalmente pela temática e 

desenhos ainda mais “sujos” e sem respeito à anatomia dos personagens. Os comix, como 

também eram chamados, estavam formalmente mais próximos aos quadrinhos de humor. 

Para uma visão mais clara desse panorama, Scott McCloud, em Desvendando os 

Quadrinhos, divisa um gráfico piramidal em que pretende situar toda e qualquer manifestação 

icônica (Figura 5). A depender do estilo gráfico do desenhista ele pode ser deslocado 

horizontal ou verticalmente no gráfico de modo a se aproximar mais de cada um dos vértices, 

que representam o que ele denomina como os planos da realidade, das figuras e da linguagem: 

Quando um artista desenha num lado do diagrama ou no outro, ele pode estar 
revelando algo sobre seus valores e lealdade na arte. Os que se aproximam da 
esquerda inferior, por exemplo, são atraídos pelo senso de beleza da natureza. 
Os no Topo, pela beleza da arte. E os à direita, pela beleza das idéias. 
(McCLOUD, 1995, p. 57) 

 

Figura 5 - O grande triângulo de Scott McCloud 
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O que dizer de um artista como Frank Miller, situado por McCloud bem ao centro 

do gráfico? Suas imagens, apesar de manterem um vínculo com a realidade, demonstram 

ainda assim uma tendência rumo a um iconismo um pouco mais abstrato, conferindo a suas 

figuras um ar de, arriscamos dizer, irrealidade plausível, além uma tendência rumo à 

abstração. Elas são estranhas, angulosas, sujas, representando pessoas muitas vezes 

impossíveis, mas possuindo ainda uma ligação com a realidade. Desse ponto, voltamos ao 

sempre discutido tema da semelhança na representação pictórica e suas implicações na 

transposição dos personagens dos quadrinhos para o filme.  

 

3.3 O INVERSO DO RETRATO 

 

O retrato é o gênero pictórico em que todos os elementos no interior do quadro 

estão organizados no intuito de, mais que representar uma pessoa, descrever o seu caráter a 

partir da organização de seus elementos. Entendemos caráter na sua acepção mais pura, 

advinda do grego charakter e significando marca, sinal distintivo. Seria aquele conjunto de 

marcas que indicam algo sobre a personalidade de alguém, sobre sua índole, seu 

temperamento. Ao retratar um personagem de quadrinhos, o artista busca dotar essa forma de 

índices que permitam ao leitor apreender visualmente algo sobre sua personalidade. Quer seja 

pelas feições, pelas roupas, hábitos ou trejeitos, sempre há, na imagem do personagem, 

alguma maneira de nos aprofundarmos no conhecimento daquela figura, assim como em 

fotografias e pinturas de personalidades que ficaram famosas na história.  

Acontece nesse caso que o retrato conforme conhecemos é sempre o retrato de 

alguém. Sejam pinturas ou fotografias, as representações pictóricas são sempre análogas aos 
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motivos que representam. Entretanto, a imagem de um personagem fictício de HQ é 

totalmente arbitrária, ou análoga, no máximo, à imagem mental que o desenhista tem daquele 

personagem. Quando se dá o processo de adaptação dos quadrinhos para o cinema, o que 

acontece é que o ator, pessoa real e com características próprias que a individuam, é que se 

deve deixar impregnar pelos atributos formais e psicológicos do personagem de quadrinhos (e 

nesse processo abandonando os seus próprios) buscando assim uma maior aproximação da 

imagem original para representá-lo de maneira mais convincente. A caracterização ocorre na 

via contrária ao habitual, no que convencionamos chamar de inverso do retrato. Torna-se 

necessário então verificar de que modos essa representação pode se operar, bom como quais 

são as características dos personagens que devem ser mantidas para possibilitar sua 

identificação. 

A cada expressão, gesto ou movimento, um rosto se contorce e muda, às vezes 

ligeiramente, outras drasticamente, mas, uma vez identificado o indivíduo de que se trata, o 

reconhecimento ocorre apesar de todas essas mudanças. É o que Gombrich chama de 

“constância fisionômica”, e que faz com que reconheçamos um indivíduo por seu rosto, 

apesar das mudanças de humor ou mesmo da passagem do tempo. Por rosto, enquanto 

categoria, entende-se no texto de Gombrich não apenas a face em si, mas todo o aspecto 

corporal próprio a um indivíduo. No que se refere a este estudo, é essa propriedade da 

percepção que torna possível ao leitor, no interior de uma história em quadrinhos, seguir um 

determinado personagem e reconhecê-lo em diferentes painéis, ainda que o traço, por se tratar 

de uma atitude manual e inexata, não se mantenha igual ao compararmos dois ou mais 

quadros.  

Para além do reconhecimento através das feições do rosto está o que Gombrich 

classifica como a máscara. Trata-se de identificar uma pessoa não pelos atributos que ela 

formalmente possui, mas pelo tipo que ela personifica, por sua atitude, seus trejeitos e mesmo 
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por suas roupas e acessórios, ou seja, tudo o que é exterior ao indivíduo. Seu exemplo é o de 

uma atriz, que se transforma em um personagem diferente a cada espetáculo, e o arsenal de 

que dispõe para efetuar a mutação: “O lenço, a roupa, e a peruca podem ajudar, mas o que 

realmente opera a transformação é a diferença na postura, em todo o tônus das pessoas 

representadas” (GOMBRICH, 1982, p.110) 

A partir da aplicação dessas duas categorias, podemos ver como os três 

personagens principais de cada uma das histórias que compõem o filme Sin City servem como 

exemplo de três níveis possíveis em que se dá a assimilação dos caracteres existentes nas 

graphic novels, sendo um deles executado a partir das características físicas do personagem, o 

rosto; outro através de suas vestimentas, seu perfil psicológico e a maneira como age e se 

relaciona com o ambiente ao seu redor, ou seja, máscaras que o definem; e, num último caso, 

uma variante híbrida das duas modalidades. 

 

Figura 6 - Marv 
 
 

Marv, o brutamonte violento de The hard goodbye, é reconhecido principalmente 

pela sua aparência (Figura 6). Um homem muito grande, forte e feio, Marv é praticamente 

deformado nos quadrinhos de Sin City. Quando se pergunta o porquê de ter sido agraciado 

com a companhia da bela Goldie, ele mesmo responde “Sabe lá deus por quê. Com certeza 

não foi pela minha aparência.” (MILLER, 1992). Seu rosto, quadrado e anguloso, é marcado 
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por diversas cicatrizes, provavelmente provenientes das inúmeras brigas de que tomou parte. 

Sua testa é exageradamente larga e proeminente, de onde desce, reto, um grande nariz 

achatado. O rosto termina em um queixo, também grande e quadrado, e tão feio quanto todo o 

resto.  

Por mais que procurássemos, não encontraríamos em parte alguma um ator que 

pelo menos se assemelhasse ao personagem como é descrito nos quadrinhos, e a razão disso é 

simples: aquele rosto é totalmente antinatural. A falta de proporção e feiúra são exageradas na 

intenção de realçar o caráter truculento do personagem, resultando em um conjunto irreal, 

aceitável apenas no mundo ficcional da revista em quadrinhos. Assim como os vilões 

fantásticos de Dick Tracy, a única forma de transportar Marv convincentemente para a tela é 

através de maquiagem prostética. Uma vez aplicada, ele se torna perfeitamente reconhecível, 

e a ligação com seu análogo de papel e tinta é prontamente estabelecida. Esta pode ser 

chamada, segundo os critérios de Gombrich, de adaptação pelo rosto.  

Estas características físicas também reforçam o perfil psicológico do personagem, 

influenciando assim na maneira como ele se comporta perante as situações da narrativa, 

construindo para além da visualidade, um padrão comportamental. Este segundo nível 

também está presente, traduzido pela atuação de Mickey Rourke, e representa o que 

Gombrich chama de “máscara”, ou seja, aquilo que ultrapassa o reconhecimento através das 

formas, mas o garante a partir de atitudes e posturas. Entretanto, devido ao excelente trabalho 

de maquiagem que oferece um forte impacto visual, esse segundo nível acaba eclipsado pela 

aparência do personagem. 
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Figura 7 - Dwight 
 
 

O caso oposto, no mesmo filme, é o do personagem Dwight McCarthy (Figura 7). 

Ele não possui nenhum traço distintivo que seja irreal ou que necessite de maquiagem. É um 

homem aparentemente alto, mas não muito; magro, mas forte; de cabelos pretos e feições 

limpas. Um homem comum até mesmo na forma básica com que se veste: Calça jeans, tênis, e 

sobretudo preto. A questão aqui não é encontrar um ator com as mesmas características 

físicas, mas alguém com a mesma falta delas, mantendo apenas um item básico para não se 

afastar demais do original: cabelos pretos e curtos. Essa neutralidade física é o que permite 

que o personagem seja adaptado não a partir do seu rosto, mas nesse caso, pela sua máscara, 

como diz Gombrich. 

A máscara nesse caso é representada pela atitude e personalidade do personagem. 

É uma ligação bem mais sutil que aquela das características físicas, principalmente porque, no 

caso do comportamento, há elementos que não estão presentes na revista e que precisam ser 

levados em conta na hora da filmagem. O primeiro deles é a movimentação. Apesar de 

percebermos movimento ao percorrer os quadros de uma história em quadrinhos, o 

movimento não está realmente lá, ele se exprime por meio de elipses, enquanto no cinema 

todas as etapas de uma determinada ação podem ser percebidas. Ainda assim, ao desenrolar 

da história, pelo andamento das ações, o leitor vai aos poucos apreendendo o estilo pessoal de 

McCarthy. É um homem frio, que se mantém calmo mesmo nos momentos mais intensos, seja 



48
 

quando está de tocaia, ou ao perceber que se encontra em uma situação mais complicada do 

que pensava.  

O Dwight do filme tenta recriar estas características na sua atuação. Mantém uma 

postura sempre ereta, de quem está no controle da situação, e seus movimentos são rápidos e 

precisos quando se trata de uma situação de perigo, mas lentos e calculados enquanto espera 

pelo momento de agir. Nos planos mais próximos do rosto, podemos ver a calma em seus 

olhos, geralmente apenas metade abertos, nem arregalados em surpresa, nem fechados de 

medo, mas calmamente semicerrados. 

O segundo problema da adaptação diz respeito ao som, ausente nos quadrinhos e 

necessário no filme, e que nesse caso se traduz pela voz do personagem. Não temos como 

saber, ao ler a graphic novel, que som tem a voz de um personagem. Em alguns casos, a 

própria moldura do balão de fala pode dar pistas para a imaginação, como em Sandman, por 

exemplo, cujo balão de fala do personagem título tem bordas irregulares, de linhas trançadas, 

e as cores no seu interior são invertidas. Ainda assim, esta informação é pouca e sua 

interpretação, pessoal demais. Qual o efeito sonoro produzido por um balão preto com 

caracteres em branco? E no caso de contornos ondulados, como isso se traduziria em som? 

Mesmo nesses casos, o melhor a fazer é, também baseado na personalidade do personagem, 

imaginar uma voz que lhe caia bem.  

Quanto a Dwight, dois fatores principais parecem ter afetado a escolha da 

modulação vocal utilizada pelo ator. Um deles é a clara ligação e influência do universo de 

Sin City com a tradição dos filmes noir. As vozes dos personagens principais soam como as 

de um detetive desses filmes, sendo graves, roucas e em geral baixas demais para serem 

ouvidas em uma situação real. O outro fator provém da já mencionada personalidade do 
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personagem. Também, sua voz deve passar a calma e frieza que o caracterizam fisicamente, e 

a modulação vocal característica dos filmes noir, nesse caso vem bem a calhar. 

Neste ponto, uma ressalva se faz necessária. Não queremos dizer aqui que essa 

aproximação do personagem pelo seu comportamento seja uma exclusividade de caracteres 

dotados de poucos atributos físicos de diferenciação. Da mesma forma, não é o caso de 

desprezar o perfil psicológico de um personagem como Marv apenas porque este oferece 

informações visuais abundantes para caracterizá-lo. Os dois níveis estão presentes, em maior 

ou menor escala, na adaptação de qualquer personagem de HQ, ainda que em porções 

pequenas. Usamos Marv e Dwight como contrapontos devido ao fato de que cada um deles 

representa um forte apelo em suas categorias, um pelo rosto, outro pela máscara, mas 

reafirmamos que os dois tratamentos estão presentes no processo de adaptação de ambos, e de 

outros, como veremos agora. 

 

Figura 8 - Hartigan 
 
 

No meio termo entre os dois casos acima, está o terceiro personagem do filme, o 

detetive John Hartigan (Figura 8). É quando as noções de máscara e rosto se confundem e se 

misturam, pois algumas vezes é precisamente um detalhe físico, natural ou artificial, que 

chama suficiente atenção a ponto de marcar um indivíduo permanentemente. “Dificilmente 

importa o quão trivial seja o traço distintivo que é tomado, contanto que permaneça 
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consistentemente identificável.” (GOMBRICH, 2002, p. 112). Em alguns casos, a máscara 

pode se tornar tão marcante a ponto de ser identificável antes mesmo do rosto, inclusive 

eclipsando a presença deste no processo de reconhecimento. 

Este personagem possui elementos que possibilitam sua adaptação por ambas as 

vias, e somente pela junção delas. Sua aparência, para além de apenas um homem de idade 

avançada, já com o rosto marcado por rugas e cicatrizes, é fortemente ligada à cicatriz em 

forma de cruz que possui na testa. Por mais que um ator se esforce para parecer e atuar como 

Hartigan, o reconhecimento não seria completo sem esta marca, e assim como no caso de 

Marv, isso se dá pelo uso de maquiagem. Por outro lado, assim como Dwight, Hartigan 

também possui traços fortes de personalidade e da mesma forma é afetado por convenções do 

gênero noir, que influenciam na maneira como se porta e fala, que também devem ser 

transpostos para o filme de forma a obter um reconhecimento mais completo.  

Há mais um traço característico da constituição de Sin City que deve ser explorado 

afim de uma análise mais completa da obra. Apesar de ser construída predominantemente em 

preto e branco, há em todas as histórias que compõem o filme (além de outras que ficaram de 

fora) o uso da cor de uma forma bem específica. Nunca um quadro é completamente colorido, 

nem mesmo uma figura. Ao contrário, a cor é usada de forma pontual, a destacar elementos 

que são característicos de alguns personagens, como é o caso, por exemplo, do vilão do 

segmento The Yellow Bastard, protagonizado pelo policial Hartigan. 
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Figura 9 - Roark Jr., O bandido amarelo 
 
 

Segundo a história de Sin City, após um confronto com esse policial, Roarke Jr 

perde sua orelha e seus genitais a tiros, e é então levado a passar por operações radicais para 

tentar recompor seu corpo. Como efeitos colaterais do tratamento, sua cabeça fica deformada, 

seu corpo exala um cheiro pútrido e sua pele adquire um forte tom amarelo (Figura 10). 

Visualmente, essa última peculiaridade serve para destacar a figura do personagem da textura 

do resto do filme, contrastando sua cor vibrante com o preto e branco dos locais por onde 

passa. Em um determinado momento vemos o personagem sangrar após ser baleado no 

pescoço, e descobrimos que também seu sangue possui aquela coloração característica, bem 

realçado sobre a neve branca, indicando lugares por onde passou o vilão. Todos estes 

elementos estão presentes na graphic novel e foram representados com acuidade no filme. 

 

Figura 10 - Marv e Goldie 
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Porém, para examinar melhor o elemento cor, devemos fazer uma breve 

observação de uma personagem secundária do segmento The Hard Goodbye, a prostituta 

Goldie (Figura 9). Nos quadrinhos, Goldie é retratada sempre em preto e branco, assim como 

a maioria dos outros personagens, sem nenhum elemento de contraste com eles, da mesma 

forma que sua irmã gêmea Wendy, quando aparece mais à frente na narrativa. No filme, 

Goldie aparece com cabelos dourados e usando um forte batom vermelho escuro. Mesmo 

fugindo ao visual registrado na graphic novel de onde tem origem, o artifício é usado com a 

mesma intenção com que Frank Miller o usa originalmente, a de ressaltar uma característica 

física de uma personagem e destacá-la do padrão monocromático, tornando-se assim 

condizente com o padrão da obra. Assim, os cabelos da atriz Jamie King aparecem no filme 

num tom forte de amarelo, quase dourado, como referência ao nome de sua personagem: 

Goldie. Por outro lado, podemos reparar em todas as revistas que compõem a série, que uma 

mesma personagem nunca tem mais de um elemento colorizado em sua imagem, como 

acontece com os lábios vermelhos de Goldie. De qualquer jeito, mais uma vez, a adaptação da 

personagem seguiu o modelo do rosto, mesmo que adicionando mais uma informação a ele, 

mas ainda tornando-o, e talvez até mais, reconhecível por isso. 

Podemos identificar o mesmo processo de adaptação por rosto ou máscara 

presente no filme adaptado da HQ 300. Neste caso, porém, os personagens são identificados 

não individualmente, pelo que têm de singular, mas por suas características partilhadas com o 

grupo a que pertencem, variando pouco, e às vezes nada em relação a seus companheiros. 

Uma visão mais ampla e abrangente da obra permite-nos dividir, por este critério, a totalidade 

dos personagens envolvidos na grande batalha em dois grupos principais: gregos e persas. 

Cada grupo possui subdivisões e para isso, índices visuais que nos permitem distingui-los uns 

dos outros, mas ainda assim manter a ligação com seu grupo de origem.  
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No caso dos gregos, aqui incluídos espartanos e árcades, já que outros povos que 

se juntam a eles na batalha, mesmo em menor quantidade, só aparecem nos quadrinhos, o 

elemento que os une é a falta de roupas. Os gregos andam praticamente nus, apesar de no 

filme terem sido retratado usando sungas pretas e tiras de couro para prender as capas, 

exibindo seus músculos e cicatrizes de batalha, como um índice da própria força grega, e 

assim enfrentar os inimigos de frente, sem se esconder atrás de armaduras, confiando 

basicamente no que lhes é natural e nas suas habilidades, aperfeiçoadas em inúmeras batalhas. 

Basicamente, mas não unicamente, o que difere os povos gregos então são seus escudos e 

elmos (já que todos eles usam espadas e lanças muito semelhantes) e, no caso específico dos 

espartanos, suas longas capas vermelhas. O escudo espartano difere do árcade pela seta 

ascendente que traz em sua face, enquanto este último carrega a inicial de seu povo, a letra 

“A”. Também os elmos dos árcades se assemelham ao formato da letra, enquanto os elmos 

espartanos são longos e pontiagudos, com apenas uma abertura em formato de “M”. 

 

Figura 2 - O rei Leônidas 
 
 

Apresentando uma diferenciação ainda maior está o rei de Esparta e personagem 

principal na tragédia, Leônidas (Figura 11). Reconhecido por sua bravura tanto pelos seus, 

quanto pelo resto dos povos gregos, este personagem se diferencia dos demais em dois 

momentos diferentes. Logo da primeira vez em que o vemos, ainda na cidade e sem seus 

apetrechos de batalha, o que chama atenção na figura do rei é sua barba, cheia, reta, 
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pontiaguda, beirando o irreal e diferente de todos os outros que o cercam. Apesar de no filme 

não ser tão pontiaguda quanto nos quadrinhos, é uma referência direta ao estilo de Frank 

Miller, a seus traços retos e espessos. De resto, alguns têm cabelos longos, outros curtos, e 

alguns, como o rei, usam uma pequena trança na nuca. Durante as batalhas o índice de 

reconhecimento muda, pois o elmo que cobre seu rosto deixa-o quase irreconhecível. 

Entretanto, na qualidade de rei dos espartanos, o elmo de Leônidas é ornado com uma crina 

negra, que o difere de todos os outros espartanos. 

 

Figura 3 - Os Imortais 
 
 

Do lado oposto estão os persas, sempre com seus corpos cobertos, ou por roupas e 

armaduras ou, no caso específico de seu rei, Xerxes, por adereços dourados. Tanto a 

infantaria, quanto a cavalaria e os arqueiros se vestem basicamente da mesma forma, tendo 

seus corpos envoltos em muitas camadas de tecido em tons de bege, marrom e amarelo, 

trazendo padrões quadriculados e estampas, e carregando objetos de madeira trançada, sejam 

os escudos dos guerreiros, sejam as aljavas dos arqueiros. Além deles, temos também a 
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presença da tropa de elite persa, os imortais, esses completamente cobertos por tecido preto e 

placas de metal prateado protegendo o peito e uma máscara, também prateada, com uma 

expressão distorcida inspirando medo e dor (Figura 12). Nos dois casos os esquemas criados 

por Frank Miller foram seguidos quase à exatidão. O que se vê aqui é o oposto do que 

acontece em Sin City, em que personagens bem diferenciados fisicamente são representados 

em geral por meio de maquiagem prostética. Neste caso em 300, temos o exemplo claro da 

adaptação pela máscara. 

 

Figura 4 - O Deus-rei persa, Xerxes 
 
 

Apesar de possuir uma diferenciação e singularidade específicas, ao contrário do 

que acontece com seus soldados, também a representação de Xerxes, o Deus-rei persa, se dá 

por meio da reprodução da máscara (Figura 13). Nas páginas de 300, seus adereços dourados 

ocupavam a maior parte de seu corpo, em algumas cenas chegando mesmo a parecer uma 

capa atrás da figura gigantesca do rei. No filme, seja lá qual for a razão, a quantidade de 

piercings e correntes foi muito diminuída, mas ainda mantendo uma quantidade suficiente 

para que seja vista na tela a influência do estilo do artista gráfico, e permitindo também o 

reconhecimento do personagem. Com exceção de Xerxes, e como já foi dito, em 300, as 

figuras humanas em geral não possuem características marcantes que os singularizem, 

funcionando mais como componentes de um grupo, que como indivíduos separados. Em 
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casos assim, a transformação do ator em personagem se dá com maior ênfase através da 

máscara, dos atributos exteriores aos indivíduos.  

A simples imagem do escudo, lança, elmo e capa vermelha já basta para transmitir 

a idéia de soldado espartano, independente de quem os porta, e isso fica claro ao observarmos 

o personagem Efialtes, cuja representação se dá, em diferentes níveis, tanto pelo rosto, quanto 

pela máscara. Em primeiro lugar, o personagem é mais claramente identificado pela sua 

deformidade, que como uma espécie de Quasimodo musculoso, é uma figura monstruosa e 

repulsiva. A caracterização do ator Andrew Tiernan, como no caso de Mickey Rourke ao 

interpretar Marv, só pode advir por um trabalho intenso de maquiagem prostética, em que ator 

some para dar lugar inteiramente ao personagem fictício. Ele é facilmente identificado no 

interior da trama, e nem mesmo os adereços que usa conseguem disfarçar sua bizarra 

aparência. Por outro lado, é o único personagem da história que muda de lado, traindo seus 

conterrâneos e voltando-se para o exercito persa em busca de vingança por não ter sido aceito 

nas fileiras espartanas. Da primeira vez em que é visto, ele porta o escudo, a lança, o elmo e a 

capa, todos os índices de reconhecimento do soldado espartano. Ao se encontrar com Xerxes 

no intuito de lhe dar a informação que o fará ganhar a batalha, ele aceita os presentes do rei e 

faz uma única exigência: “Eu quero um uniforme”. A partir deste momento ele passa a ser 

fisicamente reconhecido como um soldado persa, pela identificação com suas roupas. Ou seja, 

o rosto permanece o mesmo, e o personagem ainda pode ser reconhecido como Efialtes, mas a 

máscara muda, e com ela a sua identificação com os indivíduos pertencentes a uma das 

facções em conflito (Figura 14).  
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Figura 5 - Efialtes, caracterizado como espartano e persa 
 
 

Não é então uma regra, como podemos ver pela análise dos tipos presentes nos 

dois filmes, que se devam representar personagens de quadrinhos em filmes por um método 

específico, que seria eficaz em todas as situações. O mais importante é reconhecer, no seu 

perfil quais caracteres são mais proeminentes e devem ser impregnados no ator, e se estes 

provêm da sua própria figura, seu rosto, ou de elementos externos que lhe conferem 

personalidade, sua máscara. Como podemos observar também, a representação de seres nem 

sempre significa a representação de um indivíduo particular, mas uma categoria, um grupo, e 

quando isso acontece, como nos casos acima citados dos soldados espartanos e persas, é 

necessário um cuidado na adaptação a fim de manter, no filme, a característica de unidade 

própria destes grupos.  
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4.  A CONSTRUÇÃO DA AMBIENTAÇÃO 

 

Examinados os personagens e sua transposição de um meio a outro, nossa atenção 

se volta agora para a adaptação dos cenários e da ambientação plástica dos quadrinhos para o 

cinema. Se nossa intenção é confrontar as imagens, de quadrinhos e filmes, no intuito de 

procurar as aproximações entre elas, a maneira como a segunda busca se reportar à primeira, 

precisamos, antes de tudo, buscar uma forma clara de separá-las e defini-las. Neste ponto, as 

convenções habituais e do senso comum não ajudam, sendo por demais lassas e insólitas. É o 

caso, por exemplo, da concepção de que essas imagens diferem entre si por serem uma delas 

produto da criação humana e a outra tirada diretamente da realidade. Mesmo sem estudos 

mais aprofundados, podemos apontar aí duas inconsistências básicas: em primeiro lugar, os 

desenhos dos quadrinhos são baseados nas tais imagens ditas “reais”, no observável, e ainda 

que exageradas, mantêm com elas uma forte relação, sendo também representações de 

pessoas e do mundo em que vivem. Em segundo lugar, não se pode negar que o filme contém 

uma considerável intervenção de uma intenção que modifica aquelas imagens obtidas de uma 

forma mais objetiva.  

Assim, para fins deste estudo, precisaremos antes mesmo de partir para a análise 

dos materiais em si, formular uma distinção entre os dois regimes da representação para 

podermos então identificar os pontos de contato entre eles. Vamos adotar para isso um 
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modelo de diferenciação entre imagens desenhadas e filmadas adaptado e desenvolvido a 

partir da concepção de Heinrich Wölfflin sobre as diferenças da visão em linhas e a visão em 

massas, entre o que é táctil e o que é visual, ou como ele mesmo intitula, entre o linear e o 

pictórico, observadas na transição entre os estilos renascentista e barroco. Ainda que a teoria 

não tenha sido pensada especificamente para lidar com os materiais deste estudo, ela parece se 

encaixar muito bem para este fim após alguns ajustes. 

Num segundo momento, tendo em vista que o exame que propomos privilegia a 

adaptação a partir de suas características plásticas e da maneira com que cada filme se deixa 

impregnar de elementos estilísticos próprios aos desenhos que os originam, confrontaremos os 

quadrinhos de Sin City e 300 com seus respectivos filmes, buscando identificar em que pontos 

se aproximam no que diz respeito à configuração dos cenários e ambientação, bem como 

quais as estratégias empregadas para isso. Esperamos demonstrar que devido à natureza de 

cada obra e das diferenças criativas entre os diretores de ambos os filmes, apesar de se 

tratarem de graphic novels criadas por um mesmo autor, as estratégias utilizadas para levá-las 

às telas serão diferentes. 

 

4.1. LINEAR E PICTÓRICO, DESENHOS E FOTOGRAFIAS 

 

Segundo Wölfflin, entre os séculos XVI e XVII, houve uma mudança radical na 

forma de ver e perceber o mundo, e essa diferença se apresenta primeiramente nas artes 

visuais, sob as formas linear e pictórica. A distinção não busca estabelecer uma diferença de 

qualidade entre a renascença e o barroco, mas defende que cada estilo, com suas ferramentas 

próprias, é capaz de oferecer ao espectador uma visão clara do que é representado, de forma 
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que um não é melhor que o outro pelo fato de sucedê-lo, são apenas diferentes na forma de 

retratar seus temas. Segundo o autor, a passagem do linear ao pictórico se resume na: 

(...) evolução da linha enquanto caminho da visão e guia dos olhos, e a 
desvalorização gradativa da linha: em termos mais gerais, a percepção do objeto 
pelo seu aspecto tangível em contornos e superfícies, de um lado, e um tipo de 
percepção capaz de entregar-se à simples aparência visual e abandonar o desenho 
“tangível”, de outro. No primeiro caso, a ênfase recai sobre os limites dos objetos; 
no segundo, a obra parece não ter limites. (...) No primeiro caso, o interesse está na 
percepção de cada um dos objetos materiais como corpos sólidos, tangíveis; no 
segundo, na apreensão do mundo como uma imagem oscilante. (WOLFFLIN, 
1996, p.18) 

Ele compara o ato de seguir visualmente as linhas numa pintura renascentista ao 

processo de apreensão de uma estátua por um deficiente visual. Fazemos com os olhos o que 

ele faz com as mãos, contornando a figura parte por parte para só então perceber o conjunto. 

Assim, podemos dizer que uma primeira definição, ainda que básica e incompleta, oferecida 

pelo autor, é de que o estilo linear vê em linhas, enquanto o estilo pictórico vê em massas.  

Ainda que os dois estilos se prestem a várias formas de representação, e por sua 

vez nem todo desenho seja linear e nem toda pintura seja pertencente ao estilo pictórico, o 

linear é a arte do desenho por excelência, caracterizado pela rigidez de suas formas, que se dá 

pelo controle exercido pelas linhas. O pictórico, por sua vez, é mais bem representado pela 

pintura, na qual as tintas podem se mesclar e tocar umas às outras. Sem o controle exercido 

pelas linhas, o pictórico é a arte do movimento.  

A partir desta definição ainda por demais abrangente, já podemos começar a 

separar os materiais, desenhos e filmes, nas categorias aqui apresentadas. Após a 

diferenciação dos meios quanto à presença ou ausência de contornos, identificamos mais duas 

características na argumentação de Wölfflin para a separação dos estilos, que seriam o uso das 

sombras na composição e a nitidez relativa entre os diferentes planos de profundidade. 

Também esses pontos nos serviram à análise e trataremos deles em seguida. 
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Em primeiro lugar, observamos que os desenhos de Frank Miller podem se 

encaixar bem na categoria “linear”, não apenas pelo fato de serem desenhos, mas por 

apresentar as características necessárias para a classificação, a saber, as linhas grossas que 

definem os contornos das figuras e as separam umas das outras. Problema maior é conformar 

o filme à categoria de “pictórico”, visto que em nenhum momento a teoria dá conta de 

imagens em movimento. O que precisamos ter em mente aqui é que se estamos interessados 

apenas na configuração da imagem, e não com a narrativa, podemos simplesmente abrir mão 

do movimento em favor da forma. Assim, trataremos a imagem fílmica como imagem 

fotográfica, tomando como exemplos apenas frames individuais, e não seqüência em que se 

sugere movimento. Usaremos recortes do filme em que o único movimento existente se dá 

pela sua própria configuração interna de seus elementos, e não pela continuidade em outra 

imagem. Isto também nos facilitará o trabalho de confrontar as vinhetas no interior das 

páginas de cada álbum com suas contrapartes, os planos do filme. Esta é a primeira indicação 

que temos para diferenciar filmes e quadrinhos, ao classificar a imagem fílmica como sendo 

pictórica nos termos propostos por Wölfflin pela a ausência de contornos que delimitam as 

formas. 

Um segundo elemento de diferenciação entre os dois estilos diz respeito ao 

tratamento das luzes e, principalmente, sombras. No linear, elas estão subordinadas ao 

contorno, são mais rígidas e têm limites bem definidos, enquanto no estilo pictórico, as luzes 

e sombras se mesclam ao conteúdo das formas, sendo mais irregulares e difusas. “... o que 

caracteriza a diferença entre Dürer e Rembrandt não é um emprego maior de massas de luzes 

e sombras, mas o fato de, no primeiro, essas massas terem suas margens acentuadas e, no 

segundo, não.” (WOLFFLIN, 1996, p.26). Podemos facilmente verificar o modo linear de 

tratar as sombras nas páginas de Sin City. Favorecidas pela ausência de outras cores além do 

preto e branco puros na maioria das páginas, as sombras dominam a paisagem, sendo no 
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entanto ainda reguladas e domadas pelas linhas e contornos. O fundo dos quadros muitas 

vezes é vazio, cabendo às luzes e sombras delinear o perfil dos personagens ali presentes e, as 

figuras humanas se mostram apenas como manchas escuras. O contorno linear não precisa ser 

estabelecido apenas por meio de uma linha, e em casos como este, ele se dá por contraste 

entre figura e fundo, destacando, separando a primeira. A luz linear tem assim a função de 

evidenciar o motivo. É necessário notar, além disso, que em nenhum momento há presença de 

tons de cinza na composição de Sin City, apenas preto e branco puros. 

As imagens em 300, por sua vez, requerem um pouco mais de atenção neste 

quesito, por conta da presença de outro componente: a cor. Neste trabalho, Frank Miller teve a 

ajuda de sua mulher, a colorista Lynn Varley, que pintou cada página à aquarela. Aqui temos 

a presença, não só de tons de cinza, como de manchas de cor que se tocam e se mesclam, 

assim como ocorre no estilo pictórico, mas nem por isso trata-se de uma imagem desta 

categoria. O que basta para enquadrar esta obra no estilo linear é o controle que a linha exerce 

sobre a cor. São os contornos que definem os personagens e cenários, não as diferenças 

tonais. Além disso, as sombras também são fortemente demarcadas, rígidas, e não se mesclam 

aos objetos nos quadros, mas antes servem para destacá-los. 

Uma última diferenciação entre os dois estilos que deve ser levada em conta é a 

nitidez dos objetos representados. Os contornos característicos do estilo linear fazem com que 

todos os objetos numa determinada cena se mostrem perfeitamente nítidos ao olhar, são todos 

bem delineados e distintos uns dos outros. Numa imagem pictórica, quando o foco do olhar 

está no primeiro plano, os objetos no fundo perdem a nitidez, e se mesclam em borrões 

coloridos. Segundo Wölfflin, isso se dá porque o linear representa as coisas como elas são, o 

pictórico, como elas parecem ser. Os contornos lineares representam uma propriedade táctil 

dos objetos, as diferenças tonais do pictórico representam uma propriedade óptica. Sendo 

assim, nos quadrinhos, nos quais tudo é desenhado, é natural que todos os objetos 
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representados apresentem um nível satisfatório de nitidez, suficiente para que sejam 

reconhecidos. 

Estes três quesitos, ausência ou presença de contornos, comportamento das 

sombras e nitidez do segundo plano, são suficientes para enquadrar a imagem fílmica na 

categoria do pictórico, pois sabemos, apenas por olhar, que os objetos reais não possuem 

linhas que os delimitem, sendo a separação visual destes com o ambiente apenas por meio de 

contrastes de luzes, sombras e cores, que quando concentramos nossa atenção num objeto, o 

fundo nos parece desfocado, e a princípio, é exatamente isso que a câmera captura, a imagem 

como ela nos chega aos olhos.  No caso destes dois filmes em particular, o que chama a 

atenção e vem a ser o foco deste capítulo é o fato de as imagens terem sido alteradas 

digitalmente para se parecerem mais com aquelas que as inspiraram. Ou seja, temos imagens 

pictóricas que buscam assimilar propriedades próprias das imagens lineares de modo a se 

reportarem visualmente às imagens dos quadrinhos, e nossa meta agora é verificar como isso 

ocorre. 

 

4.1.1. O controle das linhas 

 

A característica mais marcante do estilo linear está presente naturalmente na 

imagem dos quadrinhos, pois ainda que a ela venham a se somar características mais ou 

menos pictóricas em alguns estilos de desenho, sempre há a presença de linhas que contornam 

as figuras, que as separam umas das outras no interior dos quadros e mantém um controle 

rígido sobre os conteúdos que envolve. Ao filme é impossível assimilar tal característica, 

visto que essas linhas, geralmente pretas, que delineiam objetos são totalmente arbitrárias e 

convencionais, não existindo na natureza. No caso dos filmes em estudo, aqueles que se 
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preocupam em fazer referência ao estilo gráfico do autor da obras às quais se reportam, o que 

se busca é uma forma de fazer com que a imagem fílmica se aproxime do efeito criado pelas 

linhas. 

Não se trata de dizer que só há linhas no estilo linear, pois desenhos pictóricos 

também as apresentam. Da mesma forma, não se pode falar da ausência delas no pictórico, ou 

barroco, pois formalmente, também não há linhas em boa parte das pinturas da renascença, 

período de vigência do estilo linear como definido por Wölfflin. Segundo ele, a diferença se 

estabelece principalmente na forma com que diferentes obras requisitam o olhar do 

espectador: 

O contorno de uma figura com linhas uniformemente delineadas ainda possui em si 
algo da sensação de apalpar um objeto. A operação que os olhos realizam 
assemelha-se à da mão que percorre um corpo; e a modelação, que reproduz a 
realidade na graduação de luz, também apela para as sensações de tato. Uma 
representação pictórica, ao contrário, exclui com simples manchas essa analogia. Ela 
tem sua origem nos olhos e só a eles se volta. (WOLFFLIN, 1996, p. 29) 

 

Assim, mesmo na ausência de traços contornando as figuras, é possível haver efeito linear 

desde que as formas estejam subjugadas aos seus contornos, que não se mesclem e 

permaneçam perfeitamente separadas umas das outras. 

Nos quadrinhos de Sin City, não apenas os contornos são espessos e marcantes, 

como a ausência de cores e meios tons amplificam o efeito, tornando as delimitações entre 

objetos muito mais evidentes e marcantes. Em alguns momentos, as figuras chegam a ser 

mostradas completamente preenchidas, como sombras sólidas, frente a um fundo branco e 

com poucos detalhes. Em outros, acontece o oposto, e as silhuetas são destacadas em branco 

sobre fundo negro, como forma de realçar ainda mais sua importância numa determinada 

cena.  

O filme é também feito em preto-e-branco, e ainda que não consiga eliminar 

totalmente as sombras pictóricas que lhe são próprias, num alto contraste extremo, busca 
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maneiras de se reportar a essa característica. O que é essencial neste ponto é que hajam limites 

na imagem, contornos rígidos, e não a cor ou forma deles. Graças à forma com que foi 

filmado, totalmente em estúdio sobre fundo verde7, a iluminação cumpre esse papel. As luzes 

no estúdio são fortes e marcantes e vêm de várias direções ao mesmo tempo, delineando os 

perfis dos personagens. O efeito se intensifica quando o cenário, geralmente escuro, é 

colocado ao fundo, aumentando o contraste, e pode ser bem exemplificado com a imagem de 

Marv e Lucille conversando no banheiro (Figura 15). Ambos os personagens são iluminados 

tanto pela frente quanto pelas costas, criando a ilusão de um contorno branco que os destaca 

do fundo escuro de ladrilhos. 

 

Figura 6 - Marv e Lucille 
 
 

No caso de 300, a graphic novel apresenta contornos menos pronunciados, tanto 

pelas linhas em si, que são mais finas, quanto pela presença de cores que se mesclam entre o 

ambiente e os personagens. Não houve na filmagem a mesma preocupação que em Sin City, 

de fazer referência aos contornos dos desenhos de Frank Miller, pois o próprio autor já se 

                                                 
7 Chroma key: Processo de filmar pessoas em fundo azul (ou de outra cor) e uni-las, na pós-produção, a um 
cenário pré-filmado. Sucessor das técnicas retroprojeção e projeção frontal como meio de compor planos 
impossíveis ou extremamente difíceis de fazer. CANGUÇÚ, Cristiano Figueira, Um mundo dos sonhos gerado 
por computador. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - UFBA, Salvador, 2008. 
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preocupou em atenuá-los no papel para que não tivessem a mesma força que em sua obra 

anterior. Neste caso, o fator de aproximação entre as obras foi precisamente o que os 

quadrinhos tinham de mais pictórico, a colorização em aquarela e a semelhança com as cores 

e as interações entre elas. 

O céu, elemento presente em boa parte das páginas do álbum, é sempre manchado 

à maneira desse tipo de pintura, em que a tinta, aguada, se mescla às pinceladas adjacentes 

formando borrões característicos. Há muito cinza, deixando o céu sujo e pesado, e 

granulações causadas pela absorção da tinta pelo tipo de papel usado. Podemos também 

perceber que a palheta de cores muda de acordo com o horário, sendo amarelada durante o 

dia, alaranjada no fim da tarde e azulada nas cenas noturnas, e que também o tom de pele dos 

personagens acompanha essa variação. Nestes momentos a colorização confere unidade, 

integração tonal entre as formas representadas, diminuindo a percepção das linhas. (Figura 

16). 

 

Figura 7 - A luminosidade do céu como elemento integrador das formas 
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No filme o céu é sempre inserido digitalmente, devido à própria impossibilidade 

de capturar algo parecido com o que foi pintado, objetivando reproduzir o efeito conseguido 

pela pintura. É da mesma forma, manchado e colorido em excesso, sendo por demais irreal. A 

luz que emana do céu também afeta as figuras humanas à maneira dos quadrinhos, 

envolvendo e modificando os tons originais, e conferindo um aspecto de unidade a toda 

composição, bem ao estilo pictórico, e enquanto durante o dia tudo é alaranjado, ao cair da 

noite todos os objetos em cena se revestem de um mesmo tom azulado. 

 

4.1.2. A função das sombras 

 

A relação entre luzes e sombras tem também outro papel importante na 

caracterização dos estilos linear e pictórico. Além da forma com que se apresentam, se mais 

rígidas ou suaves, atendo-se ou não aos contornos das formas, as sombras têm a função de 

destacar ou encobrir objetos. Durante a renascença, as sombras eram utilizadas ao fundo com 

a intenção de enfatizar, por contraste, as partes claras da imagem. As sombras do barroco, por 

outro lado, mesclavam-se aos temas principais, circundando-os e até mesmo escondendo 

partes. Tinham o objetivo mais de integrar todos os planos da representação que de realçar um 

ou outro. 

Wölfflin ilustra essa diferenciação, no desenho, com duas representações do 

mesmo motivo, o nu feminino (Figura 17). Na imagem de Dürer, um dos expoentes do estilo 

linear, vemos Eva sobre um fundo negro e sólido, que destaca sua figura e lhe acentua os 

contornos. Nem mesmo o leve sombreado sobre ela se mescla como do segundo plano. Já na 

imagem produzida por Rembrandt, as sombras no fundo são mais difusas. Elas não encobrem 

todo o fundo e chegam a penetrar na figura da mulher, integrando-a ao segundo plano, e assim 
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atenuando seus contornos de forma que não saberíamos dizer com precisão onde começam ou 

terminam os limites entre os dois. Em suma, essa é a diferença de funções entre a sombra 

linear, que destaca, e a pictórica, que integra. 

 

Figura 8 - O mesmo motivo representado por Dürer, linear, e Rembrandt, pictórico. 
 
 

Podemos ver o princípio linear em ação nas páginas de Sin City, em que por mais 

sombria que seja a imagem, o fundo sempre vai servir de contraste. Como é comum no estilo 

de Frank Miller, nem sempre as sombras são representadas em preto e as luzes em branco. Por 

vezes as cores se invertem e causam um estranho visual de “negativo” à cena, mas o efeito 

continua o mesmo, de destaque por contrate, por oposição de tons. Este recurso, muito 

utilizado na revista, pode ser visto em apenas quatro momentos no decorrer do filme. O 

primeiro, logo na abertura mostra um casal numa sacada com uma vista da cidade ao fundo. É 

inclusive a única das quatro cenas a ter um cenário de fundo. No decorrer do filme ainda 

veremos uma cena de Marv, uma com Dwight, e uma com Hartigan (Figura 18), todas 
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compostas da mesma forma, sugerindo uma imagem bidimensional8. Esses são os momentos 

em que a imagem do filme mais se aproxima da graphic novel, diferindo apenas pelo 

movimento aparente das figuras, mas ainda igual em composição. 

 

Figura 9 - Figuras sem profundidade: o linear levado ao extremo. 
 
 

Já 300, ainda que se utilize de recursos encontrados em Sin City, por se tratar de 

uma obra do mesmo autor e carregar assim suas marcas estilísticas, o uso da luminosidade 

para produzir sombras tem intenção diversa. Aqui, em muitos momentos a fonte de luz está 

presente na cena e encobre apenas a área que a circunda, lançando sobras sobre os demais 

planos da imagem. Exemplos são as diversas cenas em que guerreiros espartanos se reúnem 

em torno de uma fogueira (Figura 19). A luz do fogo ilumina aqueles que estão ao seu redor 

com uma luz alaranjada, que vai diminuindo em intensidade ao penetrar nos círculos mais 

externos de soldados. Aos poucos, a iluminação se torna azulada, cor predominante nas cenas 

noturnas até que por fim acaba, deixando escuros os cantos da imagem. 

                                                 
8 Não queremos com isso dizer que as imagens cinematográficas sejam tridimensionais. O que acontece aqui é 
que na ausência de sombras e perspectiva, a ilusão, ou sugestão de tridimensionalidade da imagem fotográfica, 
se desfaz.  
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Figura 10 - Espartanos se reúnem ao redor do fogo 
 

4.1.3. Nitidez no plano de fundo 

 

O terceiro e último fator de diferenciação entre os estilos diz respeito à 

visibilidade dos planos mais afastados de uma imagem. No caso dos desenhos, em geral feitos 

à caneta ou pincel com nanquim, o que se faz é contornar os objetos representados, dando 

origem às tais linhas que emprestam o nome ao estilo. Como efeito secundário disso, tudo que 

é desenhado no plano de fundo permanece reconhecível graças ao seu contorno. Na pintura 

barroca, ou fotografia como é o caso aqui estudado, a ausência de linhas faz com que os 

objetos ao fundo se tornem indistintos, pela falta de foco e conseqüente mescla de cores e 

formas.  
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Nos Conceitos Fundamentais da História da Arte, Wölfflin traz como exemplo de 

nitidez uma pintura de Dürer, São Jerônimo em sua Cela. Trata-se da imagem de um 

gabinete, com S. Jerônimo escrevendo sobre uma mesa ao fundo, tendo em primeiro plano um 

grande felino deitado no chão ao lado de um pequeno cachorro. Como se poderia esperar de 

um gabinete, há muitos objetos espalhados pela cena, tais como livros, velas, uma ampulheta 

e uma caveira humana. Estão todos espalhados pelo ambiente, uns mais à frente e outros 

colados à parede do fundo, mas como é característico de uma pintura linear, todos os objetos 

foram precisamente delineados e se oferecem nítidos ao olhar. Em contraposição, apresenta 

uma pintura de Ostade sobre o mesmo tema, um ambiente fechado, o Ateliê do Pintor. 

Segundo Wölfflin (1996): 

No primeiro caso, tudo está delimitado, as superfícies são tangíveis, os objetos são 
isolados; no segundo, tudo é transitório e movimento. A ênfase está na luz, não na 
forma plástica: é um todo em penumbra, no qual alguns objetos podem ser 
distinguidos, enquanto, em Dürer, os objetos são sentidos como a coisa principal e a 
luz como algo secundário. 

 

Sin City permanece fiel ao estilo linear também nesse ponto, e podemos ver em 

todos os quadros a composição precisa do plano de fundo. Os cenários em geral são 

compostos por poucos elementos, assim como nos quadrinhos, mas ainda assim todos os 

objetos, sejam eles grandes casas e igrejas ou pequenos detalhes como ladrilhos e rachaduras 

são identificáveis pelo seu contorno, em preto ou branco. Isso se deve também ao fato de que 

todo o filme foi rodado em um estúdio com fundo verde (chroma key9), tendo os cenários sido 

incluídos digitalmente na etapa de pós-produção. Assim, podemos dizer que também os 

cenários do filme são “desenhados”, no sentido de que são compostos especialmente para este 

fim, e que por isso se apresentam perfeitamente visíveis. Este fato fica mais perceptível nas 

                                                 
9 Chroma key: Processo de filmar pessoas em fundo azul (ou de outra cor) e uni-las, na pós-produção, a um 
cenário pré-filmado. Sucessor das técnicas retroprojeção e projeção frontal como meio de compor planos 
impossíveis ou extremamente difíceis de fazer. (CANGUSSÚ, 2008) 
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cenas em que os personagens caminham por becos da cidade, e podemos distinguir 

nitidamente cada tijolo das paredes (Figura 20). 

 

Figura 20 - O nível de detalhamento pode ser percebido nos tijolos ao fundo 
 
 

Nos quadrinhos de 300 também há linhas, pela própria maneira como foram 

confeccionados, mas há também uma forma de atenuar a presença delas, principalmente no 

tocante aos cenários e planos de fundo. Como a ação se passa geralmente em ambientes 

abertos, há muita profundidade de campo, e por conseguinte, a necessidade de representar 

objetos distantes em perspectiva, mas, ao contrário do que acontece em Sin City, os objetos e 

pessoas mais afastados não são desenhados com precisão. Isso cria um efeito pictórico mesmo 

na presença de linhas pois, ainda que elas estejam lá, não são suficientes para distinguir todos 

os aspectos das figuras representadas.  

O efeito fica claro na primeira cena de batalha entre os dois exércitos, na página 

que retrata o avanço das tropas de Xerxes (Figura 21). À direita da página vemos alguns 

soldados em cavalos, outros a pé, todos bem delineados e com detalhes. À esquerda, porém, 

vemos o resto da infantaria em perspectiva, chegando para a luta, e à medida que se afastam 
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os traços se tornam mais simplificados, meramente indicando que se tratam de pessoas, até 

chegar ao extremo superior esquerdo, em que se vê apenas uma massa de pequenos quadrados 

e triângulos, nada tendo em comum com o modo de representação de pessoas. É uma maneira 

de, mesmo com linhas, obter o efeito de falta de nitidez no plano de fundo, característico do 

estilo pictórico. 

 

Figura 11 - O avanço das tropas de Xerxes 
 

No filme o efeito é o mesmo, conseguido ao abrir-se o diafragma da câmera até 

certo ponto, de forma a aumentar a incidência de luz na película e reduzir a profundidade de 

campo. Em qualquer uma das muitas cenas em plano geral, nas quais se vê o exército persa 

estender-se ao longe, o que vemos nas camadas mais afastadas da imagem são apenas massas 

coloridas, indistintas, e entendíveis apenas pelo contexto. E nem é preciso ir tão longe para 

verificar o efeito. Há cenas em que uma figura ocupa, em plano próximo, uma porção 
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significativa da tela, enquanto ao fundo seus exércitos se apresentam a perder de vista. 

Também nestes casos, a partir de certa profundidade, a imagem já começa a ficar embaçada, 

turva, até que não vemos além de uniformes e rostos borrados (Figura 22). 

 

Figura 12 - Comandante com o exército ao fundo, desfocado. 
 
 

Com isso, percebemos que a remissão do filme aos quadrinhos no que diz respeito 

à composição dos cenários, consiste basicamente na atenuação de seus traços mais fortemente 

pictóricos, no intuito de conseguir imprimir na tela uma sensação de linearidade própria 

àquela arte. Em alguns casos, como podemos ver em 300, a atenuação nem precisa ser tão 

marcante quanto em Sin City, visto que algumas obras são compostas na tentativa de absorver 

em si mesmas algumas características do estilo pictórico, já exibindo assim uma proximidade 

maior com o filme. 
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5. A PROGRESSÃO DAS AÇÕES 

 

A segunda parte da investigação sobre a influência dos quadrinhos nos filmes diz 

respeito à sua organização espacial e temporal, mais precisamente à maneira com que a 

organização interna das páginas dos quadrinhos influencia a composição das cenas e a 

montagem do filme. Isso porque, se é verdade que os filmes em questão buscaram aproximar-

se ao máximo do estilo gráfico das obras que os originaram, e se este estilo é responsável, 

além dos desenhos, pela maneira com que as imagens são conformadas no interior dos 

quadros, e estes, por sua vez, organizados no interior das páginas, devemos encontrar no filme 

uma ligação com estes aspectos. 

O primeiro ponto a ser notado e que aproxima os dois meios é que, em ambos, as 

imagens submetidas à nossa apreciação estão sempre contidas por bordas, limites de campo 

que nos impõem exatamente que aspecto da história olhar. No caso do cinema, durante a 

filmagem essas bordas são criadas pela câmera, e variam conforme a capacidade das lentes 

em abarcar o ambiente a ser filmado. Na fase de exibição, elas se mostram pela superfície da 

tela que é iluminada pela projeção. Nos quadrinhos, os limites são as molduras dos quadros, 

que aqui têm a liberdade de mudar de forma e tamanho, mas estão sempre presentes, mesmo 

que alinhadas às bordas da página. Trata-se, nos dois casos, da segmentação do campo visual 

de forma a impor ao apreciador o que deve ser visto. 
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Nos casos em estudo, supõe-se então que, já que ambos os meios se utilizam do 

enquadramento de imagens, e que quadrinhos e filmes seguem as mesmas narrativas, o 

cinema possa se utilizar das escolhas feitas pelo desenhista de quadrinhos como base para a 

composição de suas imagens de forma a aumentar a proximidade visual entre os dois. 

Da mesma forma, assim como foi dito anteriormente, sabemos que o cinema e os 

quadrinhos têm, como outra importante característica em comum, o fato de contar histórias 

por meio de imagens em seqüência. Por esse motivo, é de se esperar que encontremos em 

ambos alguns recursos estilísticos de transição de momentos e cenas em comum, ainda que 

expressos cada um com seus próprios meios. Seria o caso de ver, nos quadrinhos, por 

exemplo, indicações na mudança de quadros que sugiram diferentes tipos de montagem, além 

de transições de cena, zooms e fusões. Nesses casos, o filme que procura aproximar-se dos 

quadrinhos, poderá se utilizar dessas indicações na hora de retratar suas respectivas cenas. 

Enfim, o que esperamos encontrar nos filmes são replicações de formas 

previamente estruturadas nos quadrinhos, adaptadas para sua própria estrutura. Para isso, é 

preciso em primeiro lugar especificar quais são as estruturas que serão analisadas nos 

quadrinhos e encontrar suas contrapartes cinematográficas, para então compará-las e avaliar a 

proximidade entre elas. 

 

5.1. ESTRUTURA DOS QUADRINHOS 

 

Como já dissemos anteriormente, os quadrinhos nem sempre tiveram a forma com 

que se apresentam hoje em dia. Em seus primeiro anos habitando páginas dos jornais, essa 

arte era chamada de comic-strip, comic pelo teor de seu conteúdo e strip pela sua forma, a de 

uma tira dividida geralmente em três quadros. O formato de revista só apareceu mais tarde, 

em coletâneas que juntavam as tiras em grupos de três, para que as histórias, fragmentadas 
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pela periodicidade do jornal, pudessem ser lidas de uma só vez. Surgia então o comic book 

(que manteve o nome ainda que mais tarde viesse a incorporar outros gêneros que não a 

comédia), no formato clássico de nove quadros por página. Fresnault-Deruelle em Du lineaire 

au tabulaire (1976) comenta essa mudança sob a forma da passagem do formato linear (da 

tira, linha) ao formato tabular (da página, tableau).  

Essa mudança acarretou não somente na criação de uma forma diferente de 

consumir quadrinhos como, e ainda antes disso, uma nova forma de pensar e compor as 

histórias. Com o passar do tempo, os criadores perceberam que não precisavam mais ficar 

presos ao formato de nove quadros por página, e nem mesmo que eles precisavam ter o 

mesmo tamanho e serem organizados mecanicamente. Não demorou até que os quadros 

adquirissem novas formas, redondas, triangulares e outras, e se dispusessem mais livremente 

pelas páginas, chegando mesmo a sobrepor-se uns aos outros. A composição das páginas 

chegou ao seu ápice com Will Eisner, que tornou as bodas dos quadros mais orgânicas e 

maleáveis, inclusive substituindo-as por elementos de cena, como portas e paredes, integrando 

assim todas as imagens em um só conjunto sólido e indivisível. 

É também devido a essa mudança de suporte, com todas as possibilidades que ela 

traz, que uma das primeiras tarefas realizadas ao construir uma página de quadrinhos, antes 

mesmo dos primeiros esboços de desenho, consiste em divisar os espaços que serão ocupados 

pelos quadros, numa etapa conhecida como quadrinização. O termo, proposto por Thierry 

Groensteen (2007) em Système de la bande dessinée, pode ser visto como um correlato para a 

montagem cinematográfica, pois é nesta etapa da construção de uma página que se definem os 

três parâmetros básicos dos quadros, a saber, sua forma, tamanho e posicionamento na página, 

que vão servir principalmente para indicar ao leitor o sentido da leitura, além de sugerir o 

ritmo das ações ali representadas e a ênfase dada a cada uma delas. Só depois desse trabalho é 

que são adicionados os desenhos, cenários e personagens, devidamente enquadrados como 
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pede a narrativa e o estilo pessoal do autor. Esta segunda etapa pode por sua vez ser associada 

à decupagem do roteiro, ou seja, à seleção de cenas a serem mostradas, e esse fato demonstra 

como a ordem de execução das duas etapas ocorrem inversamente nos quadrinhos e no 

cinema, ainda que o resultado final seja bastante parecido. Ainda assim, podemos constatar 

que as duas etapas estão presentes em ambos os meios. 

A quadrinização é assim a etapa na qual se lida com aquilo que, segundo 

Groensteen, seria a característica mais específica dos quadrinhos, que ele chama de 

solidariedade icônica. Tratando dos quadrinhos de forma geral, sejam eles strips ou graphic 

novels, ele diz que: 

(...) seu denominador comum e, por conseguinte, elemento central dos quadrinhos, 
seu primeiro critério de ordem definidora é a solidariedade icônica. Eu defino isso 
como imagens interdependentes que, enquanto participantes de uma série, 
apresentam a característica dupla de estarem separadas (...) e que estão plástica e 
semanticamente conectadas pelo fato da sua coexistência in praesentia (Groensteen, 
2007) 

 

É por causa dessa propriedade dos quadrinhos que as ações se fragmentam em 

quadros distintos, e que esses quadros se encadeiam para assim formar seqüência de 

acontecimentos que por sua vez articuladas entre si formam as narrativas gráficas. 

A solidariedade icônica, por sua vez, só é possível devido a uma característica da 

mente humana, que torna possível, através do exame das partes, perceber o todo. McCLoud 

(1999), chama isso de conclusão, e é a partir dela que, ao passarmos os olhos de um quadro a 

outro, intuímos o que aconteceu no espaço10 entre eles. No caso do cinema, a rapidez da 

sucessão das imagens e a diferença mínima entre um fotograma e o seguinte produzem a 

ilusão de movimento e não dão ao espectador a necessidade de processar a conclusão. 

A conclusão nos quadrinhos exige mais, ou menos, esforço do leitor a depender 

da distância espacial ou temporal entre os momentos retratados. Baseado nisso, Scott 

                                                 
10 Esse espaço é comumente referido como sarjeta. Em geral é branco, ou da cor do fundo da página, podendo 
também ser preenchido por imagens no caso de quadros que se sobrepõem. 
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McCloud estabelece seis diferentes graus de conclusão, cujos usos fazem variar o ritmo das 

narrativa (Figura 23). 

 

Figura 13 - Os tipos de transição entre quadros 
 
 

O primeiro tipo é a conclusão de momento-a-momento, que exige pouco esforço 

para ser entendida porque ocorre entre dois momentos de uma mesma ação. Seu exemplo é o 

de dois quadros que fracionam o movimento de fechar os olhos. Em segundo lugar, temos a 

transição ação-para-ação, que como o nome diz, ocorre entre quadros que apresentam ações 

distintas, como servir champanhe - beber champanhe - arrotar. Nos dois tipos mencionados 

acima, os quadros apresentam sempre imagens de um mesmo personagem executando as 

ações. No caso do tipo seguinte, tema-para-tema, são mostrados diferentes aspectos de uma 

cena, mas ainda variando, conforme os anteriores, segundo a progressão temporal. O quarto 

tipo, cena-a-cena, já oferece uma variável a mais na transição de imagens. Neste tipo, os 

momentos variam também espacialmente, podendo ou não variar temporalmente. Já o quinto 

tipo, aspecto-para-aspecto, é aquele que simula o olhar de uma pessoa esquadrinhando o 

ambiente em que se encontra. Os quadros mostram diferentes aspectos de uma mesma cena, 

em um mesmo lugar. As transições do sexto tipo, chamadas non-sequitur não nos interessam, 

pelo fato de não oferecerem uma progressão lógica entre as cenas. Além disso, não há 

transições desse tipo em nenhuma da graphic novels analisadas neste estudo. 

Não pretendemos aqui fazer uma relação dos tipos de transição de cena usados 

nos quadrinhos e verificar se são equivalentes no filme. Além de exaustiva, a tarefa se 

mostraria infrutífera. A relevância dessas categorias para a análise em questão advém do fato 
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de que a escolha dos tipos e quantidades de transições utilizados em uma seqüência como um 

todo, afeta diretamente o andamento das ações. Nossa meta será precisamente avaliar o ritmo 

das seqüência nos quadrinhos e então verificar se esse ritmo é mantido no filme, pois essa 

seria verdadeiramente uma maneira de, com materiais próprios ao cinema, aproximar o filme 

dos quadrinhos no que diz respeito à montagem. 

Após a fase de quadrinização, depois de decididos tamanho, forma e 

posicionamento dos quadros, voltamos a eles para analisar suas características internas. Na 

análise de Groensteen, o quadro é tomado com elemento mínimo da composição. Suas bordas 

protegem as imagens em seu interior de tal forma que mesmo quando ocorre de uma ou mais 

tiras de quadrinhos serem reimpressas em formato de livro, e até nos casos em que há 

necessidade de reorganização dos quadros no espaço da página, eles continuam intocados em 

seus conteúdos.  

Em relação ao filme, primeiramente por causa de seu aspecto temporal de 

condensar o tempo em uma imagem, o quadro se situa ente o plano e o fotograma. Em 

segundo lugar, sabemos que ao examinar um quadro, ainda que a imagem se mostre fixa ao 

leitor, ele entende que os elementos em seu interior não estão congelados no tempo, mas 

possuem certa animação, que não são imóveis, mas não chegam também a desempenhar 

movimentos mais longos e complexos. Essa propriedade aproxima ainda mais o quadro da 

seqüência, as porções de filme segmentadas por cortes, pela unidade das ações ali contidas. 

Já o tempo, no interior dos quadros, é mais facilmente percebido quando há 

diálogo na cena, o que faz com que nos demoremos mais na leitura de um determinado quadro 

e transparece assim a duração daquele momento. Como diz McCloud (1999): “assim como as 

figuras e os intervalos entre elas criam a ilusão de tempo através da conclusão, as palavras 

introduzem o tempo representando aquilo que só pode existir no tempo - o som.”. Ou seja, as 
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palavras levam algum tempo para serem ditas, assim como para serem lidas, e assim indicam 

o tempo da cena. 

Além do som, acreditamos que haja alguma relação entre o tamanho dos quadros 

e o tempo que levam para serem assimilados. Até mesmo o deslocamento dos olhos nas 

órbitas leva algum tempo, e é de se esperar que, em quadros maiores, principalmente aqueles 

que ocupam uma ou duas páginas, levem mais tempo sendo observados e assim também 

tenham sua duração percebida na história, aumentada. Se isso for verdade, veremos no filme 

uma maior duração dos planos que representam maiores quadros. 

A última propriedade dos quadros que nos interessa é seu formato. Na 

configuração da página, ainda que aliado às outras duas propriedades, este formato é 

especialmente importante na definição do vetor de leitura. Lemos um quadro vertical que se 

estende de cima a baixo da página seguindo com os olhos e apreendendo seu conteúdo nesta 

direção. O mesmo acontece no caso de orientação horizontal, ou mesmo oblíqua: o formato 

do quadro indica o caminho aos olhos. Também esperamos que o filme que se pretende 

visualmente próximo aos quadrinhos, apreenda esta propriedade com seus mecanismos 

próprios, aqueles que fazem precisamente o deslocamento do campo de visão, a saber, os 

movimentos de travelling e panorâmica. 

Resumindo, temos da parte dos quadrinhos duas ordens de problemas a que o 

cinema deve se reportar no intuito de aproximar-se ao máximo da sua forma. De um lado, 

temos o quadrinho como figura dotada de forma, tamanho e posicionamento, características 

que o cinema deve encontrar alguma maneira de traduzir para si, em termos de tempo e 

movimento. Além disso, temos a própria configuração das imagens em seu interior, com suas 

propriedades de enquadramento e ângulo de visão, que também são propriedades das imagens 

filme, que por isso não deve ter dificuldades em refazê-las. Do outro lado temos os 
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quadrinhos enquanto encadeamento dessas unidades de tempo, e assim instauradores do ritmo 

da narrativa. 

  

5.2. OS ELEMENTOS DO FILME 

 

Ao compararmos as imagens encontradas nos quadrinhos àquelas encontradas nos 

filmes, nos encontramos em primeiro lugar com aquilo que é tido por Christian Metz (1977) 

como sendo sua unidade mínima, o plano. Devido ao fato de este termo ser usado, em estudos 

de cinema, para se referir a grandezas diferentes, vamos nos deter um pouco sobre eles no 

intuito de eliminar confusões que possam surgir a esse respeito nesta pesquisa. 

Em sua primeira acepção, o termo plano está relacionado aos enquadramentos de 

cena e, por conseguinte, aos ângulos de câmera. É o recorte que a câmera faz do campo visual 

como um todo, que resulta em diferentes tamanhos de plano. A partir do mais amplo, o plano-

geral, que abarca uma grande porção de cenário, ou parte de uma cidade, com figuras 

humanas indistintas; o plano-conjunto, também amplo, mas do qual já se podem identificar 

pessoas; plano-médio, suficiente para retratar, de cima a baixo, uma pessoa em pé; plano-

americano, que retrata pessoas um pouco mais de perto, a partir dos joelhos; o plano-próximo, 

que parte da cintura ou busto até o topo da cabeça; o primeiro-plano, que retrata apenas rosto 

e pescoço dos personagens; e o plano-detalhe, que como o nome indica, se presta a enquadrar 

porções ainda menores da fisionomia ou de objetos. Os enquadramentos ainda variam 

segundo o ângulo em que são retratados, podendo ser frontais, laterais, oblíquos, descendentes 

(plongée) ou ascendentes (contre-plongée). 

A partir daí, segue-se a disposição dos elementos em seu interior. Neste ponto 

encontramos a primeira similaridade estrutural com os quadrinhos. Nos dois meios, é possível 

arranjar elementos no interior dos seus limites pré-estabelecidos, numa certa magnitude e a 
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partir de certo ângulo. Em vários momentos os filmes se valem desse fato para fazer 

referência a imagens emblemáticas das obras de quadrinhos das quais são adaptados ou 

baseados, garantindo assim uma ligação imagética com eles (Figura 24).  

 

Figura 14 - Superman e a referência a Action Comics nº 1 
 
 

A segunda acepção comum do termo genérico plano é associada à seqüência, à 

continuidade temporal de uma cena. Segundo Jacques Aumont (2008); 

 

Na fase de montagem, a definição de plano é mais precisa: torna-se então a 
verdadeira unidade de montagem, o pedaço de película mínima que, juntada a 
outras, produzirá o filme. 
Geralmente é esse segundo sentido que governa de fato o primeiro. Na maioria das 
vezes, o plano define-se implicitamente (...) como “qualquer pedaço de filme 
compreendido entre duas mudanças de plano.”; e é de certa forma por extensão que 
falaremos, na filmagem, de “plano” para designar qualquer pedaço de película que 
desfila de modo ininterrupto na câmera entre o acionamento do motor e sua parada. 

 

Nesse sentido, o plano se afasta ainda mais da relação com o fotograma para se 

aproximar da noção de seqüência, pois adquire uma duração tal que faz com que os elementos 

em seu interior se desenrolem no tempo. É também nesta acepção que o plano incorpora os 

movimentos de câmera, que como dissemos anteriormente, esperamos ver relação com o 

tamanho e formato dos quadros das graphic novels. 

Em primeiro lugar, temos duas regras para a manipulação da câmera das quais 

derivam seus principais movimentos. A primeira consiste em dar às lentes alguma direção, 
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seja para os lados, para cima ou para baixo, sem contudo retirá-la de seu eixo; enquanto que a 

segunda seria o deslocamento da câmera junto com ele. São chamados de panorâmica e 

travelling, respectivamente. 

Aumont nota que freqüentemente esses movimentos da câmera são associados a 

movimentos corporais, como de uma pessoa observando uma cena. Assim, a panorâmica é 

interpretada como o ato de girar os olhos em suas órbitas. O travelling, por sua vez, como 

consiste em uma movimentação lateral, é associado ao deslocamento do olhar que varre a 

imagem em alguma direção. A partir daqui já podemos observar uma maneira de os 

movimentos de câmera se reportarem ao tamanho e formato dos quadros das revistas, ou 

esquadrinhando-os com o olhar, ou percorrendo-os no sentido de seu vetor de leitura. 

Buscaremos essas similaridades a seguir, quando fizermos a análise dos materiais. 

Além desses dois movimentos de câmera, temos o zoom, que ainda que não seja 

executado com a câmera, pode ser entendido como um movimento de aproximação ou 

distanciação imagem. Nesse caso, como não é permitido às imagens dos quadrinhos mudar de 

tamanho, só podemos encontrá-lo na passagem de um quadro a outro, nas situações em que o 

segundo apresenta uma visão mais próxima do objeto retratado no primeiro, por meio de uma 

transição do tipo momento-a-momento. 

Um último tipo de movimento de câmera se caracteriza precisamente pela 

ausência de movimento. É o caso da câmera fixa, que registra apenas o que está 

imediatamente à sua frente, e por isso pode ser mais facilmente comparável ao quadro 

clássico, das primeiras revistas de quadrinhos: pequeno, quadrado e de tamanho constante. 

Com essas características, o quadro não exige muito tempo de atenção, pois suas dimensões 

reduzidas e falta de orientação não requisitam o deslocamento do olhar em seu interior, nem 

chama mais atenção que os quadros vizinhos, seus iguais na página. 
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Os planos, assim definidos, são por sua vez utilizados como os objetos a partir dos 

quais a linguagem fílmica se estabelece, ou seja, a montagem. É nessa fase que os planos são 

organizados com a finalidade de narrar uma história, dando origem a seqüência de ações, 

denominadas por Christian Metz de sintagmas fílmicos. A ordem em que os planos são 

justapostos, a duração de cada um no interior da seqüência, bem como a forma de ligação 

entre eles, são fatores que determinam os diversos tipos de efeitos que podem ser conseguidos 

com a montagem. Esses três aspectos podem ser observados também no encadeamento das 

imagens dos quadrinhos, quando que se estabelece a ordem de leitura e o ritmo das ações ali 

representadas. 

Após essas considerações sobre os elementos utilizados nos quadrinhos e no 

cinema para compor suas narrativas, podemos perceber que há dois pontos de ligação entre 

eles, e que vão nos interessar ao analisar a transposição da estrutura de composição de um a 

outro. 

Os quadros nas histórias em quadrinhos podem ser vistos como correlatos ao 

plano do filme, não apenas por seu aspecto de composição visual, mas também por sua 

duração. Dessa forma, esperamos encontrar nos filmes, em primeiro lugar, uma semelhança 

com a imagem dos quadros, buscando replicar no processo de filmagem o que neles é 

retratado. É o caso de podermos apontar claramente no filme, um plano composto da mesma 

forma que em um quadro específico, por seu enquadramento e elementos em seu interior. Em 

segundo lugar, ainda na relação entre quadros e planos, vamos procurar nos planos, enquanto 

partes de filme situadas entre dois cortes, uma relação com o tamanho dos quadros, traduzida 

na sua duração, e com seu formato, expresso por meio da movimentação da câmera. 

Em segundo lugar, no que se refere ao deslocamento de olhar entre um quadro e 

outro, e a implicação disso no fluxo e ritmo da narrativa, a semelhança entre os dois meios vai 

se transmitir através da montagem no filme. Não queremos com isso identificar no filme os 
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tipos de montagem especificados por autores da teoria cinematográfica, como Metz e 

Eisenstein, pois acreditamos que, se o filme pretende seguir a seqüência de acontecimentos e 

imagens vista nos quadrinhos em que se baseiam, a definição do tipo de encadeamento entre 

as cenas já está indicado neles, não sendo assim uma questão de escolha da parte do diretor. O 

que buscaremos é averiguar se os filmes são bem sucedidos nesta tarefa a partir da 

comparação entre o ritmo da narrativa e o desenrolar das ações nas histórias. 

 

5.3. QUADRINHOS X PLANOS 

 

Começamos nosso percurso de análise pela maneira como o filme se reporta aos 

quadrinhos através de sua forma e conteúdo, e como isso se reflete nas adaptações em estudo. 

No caso de Sin City, é muito fácil ligar as imagens do filme às dos quadrinhos que as 

inspiraram, sobretudo visualmente, pois por depoimentos do diretor sabemos que eles foram 

usados como guia na composição dos planos na hora da filmagem. Graças a esse fato, quase 

que podemos ver no filme os quadros como foram desenhados, e exemplos desse fato 

abundam em seu interior. Entretanto, existe o problema de que o plano não pode ser 

exatamente como o quadrinho por conta de seu aspecto de continuidade no tempo. O que 

acontece então é que, mesmo organizado a partir do quadrinho, o plano precisa animá-lo e, 

com base em algum aspecto seu, definir sua duração. 

Um bom exemplo de ambos os problemas se encontra na segunda página do 

episódio dois de The hard goodbye (Figura 25). Essa página funciona como um único quadro, 

e nela vemos policiais subindo as escadas em direção ao apartamento de Marv. A página 

anterior mostra Marv ainda no interior do apartamento, então não vemos os policiais entrando 

no prédio. Da mesma forma, na página três, também no apartamento, sabemos que eles já 

estão à porta pela linha “Open up! Police,!”. A página dois então serve como informação de 



87
 

que eles entraram no prédio, subiram as escadas e se posicionaram à porta do apartamento de 

Marv. Apesar de não haver ilusão de movimento em imagens desenhadas, sabemos pelo 

conhecimento prévio dos instantes que antecedem a ação representada pela imagem em 

questão que os policiais não estão apenas parados em fila no meio das escadas. Como se isso 

não bastasse, a própria configuração interna da imagem já favorece o entendimento dessa 

movimentação, pela repetição de um mesmo motivo (a figura do policial) em diversos pontos 

da escadaria, como se víssemos etapas do deslocamento de uma só figura. Com tudo isso, 

apesar de vermos uma imagem estática, podemos entender o movimento ali sugerido. 

 

Figura 15 - Policiais subindo as escadas em The hard goodbye 
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No cinema, por outro lado, o movimento não é tão sutilmente indicado. Ainda que 

saibamos que as figuras a rigor não se mexem, e que o que presenciamos é apenas efeito de 

uma ilusão de ótica causada pela rápida sucessão de imagens, presenciamos um movimento, 

ou ainda, o aceitamos como sendo movimento. Por causa dessa propriedade do filme, o 

movimento que nos quadrinhos é apenas informado, aqui precisa ser mostrado em toda sua 

extensão. O filme Sin City opta por mostrar a mesma cena da maneira mais próxima possível 

da sua matriz, com a câmera fixa, enquadrando as escadarias no mesmo ângulo que nos 

quadrinhos. A informação, contudo, permanece a mesma. Não vemos os policiais entrarem no 

prédio nem se dirigirem às escadas. A cena já começa com policiais dispostos ao longo dela e 

o que fazem é apenas deslocar-se durante um instante em direção ao topo, realizando o 

mesmo movimento imaginado ao examinarmos a imagem. Logo em seguida há outro corte 

que nos leva para um novo momento. Esse plano das escadarias dura pouco menos de dois 

segundos, mas é o suficiente para transmitir a mesma informação da página da graphic novel, 

e é dessa forma que o filme busca sua aproximação com os quadrinhos, seguindo-os na 

própria construção dos planos. 

Já em 300, cujo processo de adaptação da própria narrativa sofreu intervenções da 

parte de seu diretor, não encontramos um número tão grande de imagens configuradas da 

mesma forma que nos quadrinhos. Contudo, como já dissemos, o recurso fornece ao 

espectador uma sensação de que a obra se aproxima ainda mais da sua matriz, pela referência 

ao estilo do desenhista de compor as cenas, e por isso é utilizado em momentos específicos.  

O mais marcante desses talvez tenha sido na cena em que os guerreiros espartanos 

encurralam e empurram um batalhão persa do topo de um despenhadeiro (Figura 26). Das 

figuras humanas são vistas apenas silhuetas, produzidas pelo forte sol que se encontra ao 

fundo da imagem, à frente do leitor. A imagem foi usada na divulgação do filme tamanha a 

semelhança obtida com a da graphic novel. No filme esta cena é retratada seguindo a mesma 
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fórmula daquela comentada em Sin City. A câmera fixa enquadra os soldados espartanos à 

direita, empurrando persas para a esquerda, que então caem um por um no mar, também com 

o sol ao fundo, demarcando as silhuetas dos guerreiros. A cena dura cerca de seis segundos, 

tempo suficiente para que o espectador possa conferir na íntegra o movimento que só lhe foi 

indicado na graphic novel. 

 

Figura 16 - Guerreiros persas caem do despenhadeiro 
 
 

Aqui, porém, há um elemento extra que reforça a ligação com os quadrinhos. 

Além da duração estendida, cena é mostrada em câmera lenta. Apesar de a imagem não 

chegar a ser totalmente paralisada, a redução da velocidade dá ao espectador o tempo de fazer 

a ligação entre essa imagem e a dos quadrinhos, de visualizar um pouco da imagem como foi 

desenhada, na tela. 300 utiliza-se bastante desse recurso, em diversos momentos, mas ele pode 

também ser observado em Sin City. Durante a perseguição de Marv pelos policiais, ele rouba 

uma viatura e se dirige ao cais. Lá chegando, ao invés de diminuir a velocidade ele acelera, e 

numa manobra absurda, o carro salta do píer para depois cair e afundar no mar. No primeiro 

quadro, da última página do episódio dois, vemos exatamente a imagem do carro suspenso no 

ar, pouco depois de saltar, pouco antes de cair (Figura 27). No filme vemos a mesma cena 

com movimento, sob o mesmo ângulo, da mesma forma como aquela com os policiais 

subindo as escadas. A diferença aqui é que, no momento em que o carro se encontra no ponto 

mais alto da trajetória, o filme desacelera. Mesmo não chegando a parar completamente, o 

espectador tem a chance de visualizar por um tempo relativamente maior a mesma cena 
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desenhada nos quadrinhos. Logo depois o filme volta a sua velocidade normal e vemos o fim 

da queda na água. É importante notar que durante a progressão do filme, a imagem vai se 

configurar em algum momento da mesma forma que nos quadrinhos, em alguns poucos 

frames, independentemente do fato de haver ou não slow motion. A desaceleração do filme só 

dá ao espectador mais algum tempo para visualizar isso.  

 

Figura 17 - Carro cai no píer ao final da fuga de Marv 
 
 

Ainda em relação à duração de planos compostos como nos quadrinhos, outra 

variável que afeta o resultado na sua transposição é a quantidade de texto presente nesses 

momentos. Como dissemos anteriormente, por menor e mais vazio de detalhes gráficos que 

seja um quadro, a quantidade de texto em seu interior vai aumentar proporcionalmente o 

tempo despendido pelo leitor para assimilá-lo completamente. 

 É o caso, por exemplo, da seqüência em que Marv se dá conta, após acordar, que 

Goldie está morta ao seu lado. Na revista, o extenso texto se distribui por três grandes 

quadros, ocupando meia página cada, e retratando diferentes ângulos do quarto em que estão 

os personagens. No filme a seqüência é mostrada em seis planos com a câmera fixa e duração 

média de 6 segundos, dando ao personagem o tempo necessário para expor seus pensamentos 

seguindo o mesmo texto e ritmo dos quadrinhos. Nos dois casos o que se percebe é que os 

ângulos variam apenas pelo valor estético, já que não há mudança de ambientes nem 

movimentação intensa. Ainda assim, pessoas não ficam totalmente imóveis nem mesmo 

enquanto pensam, e Marv durante este tempo, acende um cigarro. São poucos movimentos e 
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isso faz notar ainda mais que a cena só se estende por causa do texto, que dita o andamento da 

montagem em ambos os casos.  

Quando se trata de uma revista em quadrinhos, a imagem não deve ficar 

subordinada inteiramente ao texto. O que aconteceria, por exemplo, se no caso acima 

mencionado, todo o texto se concentrasse em apenas um quadro? Em primeiro lugar, o quadro 

teria que ser bem maior, possivelmente abarcando toda a página, e ainda assim ficaria repleto 

de texto. O problema então seria que, ainda que isso não confundisse o entendimento da cena, 

já que não haveria realmente muita movimentação envolvida naquele momento, isso 

prejudicaria o ritmo da leitura, visto que é exatamente no interior da imagem em si e 

passagem de um quadro a outro que reside a essência dessa arte. Da mesma forma, o excesso 

de diálogo no filme deve vir acompanhado de mudanças ocasionais de tomada, de forma a 

não cansar o espectador de ficar muito tempo olhando para uma mesma imagem. É seguido 

esse princípio na longa cena em que Dílios, no acampamento espartano, conta aos soldados as 

façanhas do rei Leônidas. Nada acontece durante a longa fala, mas os ângulos mudam de 

forma a capturar diferentes aspectos da cena e não cansar o espectador. 

300, o filme, recorre ainda a outra maneira de se aproximar dos quadrinhos de que 

se origina, e parte do motivo reside no fato de que a própria graphic novel é construída de 

forma diversa de sua antecessora, principalmente no que diz respeito ao seu formato. 300, a 

obra em quadrinhos, foi realizada em um formato não convencional, alongado 

horizontalmente, o que lhe conferiu a propriedade de favorecer grandes quadros, capazes de 

abarcar muito mais cenários e personagens. Assim, a leitura também se tornou diferenciada, 

dando menos ênfase ao saltar entre quadros e mais à atenção em apenas cada um deles. Além 

disso, os quadros alongados requerem um movimento mais extenso dos olhos do leitor, que 

varre a imagem no sentido da leitura acompanhando assim o desdobramento das ações ali 

representadas. A página 31 (Figura 28), por exemplo, é ocupada por um quadro apenas, em 
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que vemos diversos guerreiros gregos de diferentes cidades marchando juntos em direção aos 

portões de fogo. Não por acaso as figuras estão dispostas em direção à margem direita da 

página. Segundo a perspectiva Fresnault-Deruelle (1993), a representação de uma pessoa 

andando, voltada para o lado direito da imagem, indica ao observador que essa pessoa se 

dirige rumo a algum lugar no fora de campo, devido ao fato do movimento sugerido estar 

alinhado ao vetor de leitura tradicional do ocidente. Da mesma forma, nesta imagem do álbum 

de 300, o leitor tem sensação de que eles marcham rumo ao seu destino, no caso, os portões 

de fogo. Em decorrência desse fator, e combinado à orientação e magnitude do quadro/página, 

o que acontece é que o leitor refaz com os olhos o mesmo movimento que os guerreiros. Ou 

seja, durante o processo de leitura, o leitor atualiza e participa da marcha dos soldados. 

 

Figura 18 - Soldados gregos marcham em direção às termópilas 
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O exemplo acima é de uma cena que não consta no filme, pelo menos não da 

mesma forma. Contudo, há uma profusão de páginas construídas dessa forma, seguindo o 

vetor horizontal e deixando o olhar livre para segui-lo. O que queremos demonstrar com isso 

é que 300, ao contrário de Sin City, dá muito mais espaço ao uso de movimentos de câmera. 

Enquanto Sin City se baseia na montagem para recriar a passagem dos quadros, 300 se vale do 

travelling horizontal para simular o caminho dos olhos ao percorrer seus quadros alongados.  

 

Figura 19 - Leônidas ataca os persas: Três níveis de zoom 
 

O recurso pode ser observado com detalhes na primeira cena de batalha entre 

espartanos e persas, aos 48 minutos de filme, quando o rei Leônidas se separa do batalhão e 

segue em direção ao batalhão inimigo atacando os soldados em seu caminho (Figura 29). 

Segundo o diretor Zack Snyder, foram utilizadas três câmeras direcionadas ao personagem ao 

mesmo tempo, mas com níveis de zoom diferentes. Durante a fase de montagem, excertos de 

filme provenientes de cada uma das câmeras foram colados uns aos outros, resultando num 

plano sem corte aparente em que há diversas variações de proximidade das figuras ali 

presentes. A seqüência resultante disso reproduz no espectador a mesma experiência que ao 

ler os quadrinhos: enquanto desliza os olhos pela página na direção em que os acontecimentos 

se desenrolam (traduzido no travelling horizontal), ele ocasionalmente pára e se concentra em 

certos pontos da imagem que lhe chamam mais atenção (ação manifestada no filme por meio 

dos zooms).  
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Mais uma vez, a cena não tem um correlato nos quadrinhos, e podemos constatar 

com isso que a preocupação maior do filme não é de a de repetir os enquadramentos 

encontrados nas páginas, como foi a opção em Sin City. Em 300, a intenção parece ser a de 

construir um filme a partir dos mesmos recursos usados na construção da graphic novel, de 

exploração da horizontalidade e prolongamento das ações no interior de quadros únicos, mas 

sem se ater a ela como guia para os enquadramentos e composição das cenas. Ou seja, busca 

se aproximar dos quadrinhos pela repetição de sua estrutura, não pela forma. Em Sin City, por 

outro lado, não conseguimos encontrar uma relação tão forte entre o tamanho e forma dos 

quadros e sua duração ou movimentação de câmera no filme, estando a progressão temporal e 

espacial mais associada à montagem. 

 

5.4. CONCLUSÃO X MONTAGEM 

 

Ao utilizar-se das revistas em quadrinhos como storyboard, Sin City quase que 

automaticamente assimilou também a forma com que é feita a passagem entre quadros. Por 

causa disso, esse filme se baseia mais fortemente na montagem para conseguir seu ideal de 

aproximação com as graphic novels de que se origina. Mais uma vez voltamos à história The 

Hard Goodbye, por ter sido a primeira a ser escrita por Miller e conter todos os elementos de 

que precisamos para a análise. Referimos-nos aqui à segunda parte da história contada em 

treze episódios por ser este o primeiro deles em que há quantidades satisfatórias de momentos 

de ação e calmaria para serem analisados. 

A montagem do filme parece funcionar da mesma forma com que as imagens são 

dispostas na página. Podemos perceber no filme uma atenção não apenas à ordem em que os 

quadros são dispostos na página e que indicam o sentido da leitura, mas ligações mais sutis 

entre eles, como as relações entre os tamanhos dos quadrinhos, sobreposições e formatos. São 



95
 

essas características que além de indicar o sentido da narrativa, proporcionam ao leitor uma 

sensação de ritmo, da cadência em que os eventos descritos se sucedem, fornecendo pistas até 

mesmo para se ter uma idéia da velocidade em que um determinado movimento de desdobra 

na passagem de uma imagem a outra.  

A primeira página do segmento analisado retrata o personagem Marv, o 

protagonista desta história, ajoelhado ao lado do corpo de uma mulher. O quadro ocupa toda a 

página, mantendo um espaço em branco no fundo, e os pensamentos do personagem logo 

abaixo dele. É uma cena lenta, que retrata o pesar com que ele se despede da garota morta, e 

esta lentidão foi respeitada no filme. Há uma leve movimentação descendente na câmera e 

apenas um corte nesta cena, uma aproximação do rosto de Marv. No entanto, não há mudança 

no ângulo da câmera, o que condiz com o movimento que o leitor faz com os olhos ao 

percorrer a página, esquadrinhando lentamente a configuração visual, apreendendo seus 

detalhes, mas focando enfim sua atenção no rosto das figuras em cena. 

A terceira página é composta de forma diversa. Aqui, um único movimento é 

fragmentado em seis quadros, em plano próximo, detalhando cada etapa da sua execução em 

transições do tipo momento-a-momento. A lentidão com que um movimento simples é 

retratado aumenta a tensão nesta seqüência, e ainda que no filme, por razões que não cabem a 

artigo determinar, o objeto da ação tenha sido substituído, a estrutura rítmica foi mantida. Vê-

se as mãos de Marv a brincar com o isqueiro, e em seguida um plano de seu rosto, sorrindo e 

anunciando o que está por vir: “I’ll be right out” (Figura 30) 
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Figura 20 - “I’ll be right out” 
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Assim, nas próximas três páginas é mostrada a fuga de Marv, atravessando a 

porta, confrontando os policiais, pulando pelo vão das escadas e no fim dirigindo-se a uma 

janela. Há vários quadros retratando esta seqüência e pode-se notar que há elipses maiores 

entre eles do que as representadas na página três, em transições do tipo ação-para-ação e 

tema-para-tema, o que confere mais velocidade à seqüência. Da mesma forma, os ângulos 

variam bastante entre uma cena e outra, também servindo para aumentar uma sensação de 

instabilidade. Não há falas, então não há com o que se deter nos quadros, que por sua vez 

também não contém elementos demais para serem apreciados. Os olhos do leitor movem-se 

rapidamente saltando as sarjetas e completando os movimentos com a mesma agilidade com 

que são executados. Graças a isso, a sensação que fica é a de ter lido menos páginas do que 

foram na realidade. Para se ter uma idéia da rapidez dos acontecimentos, no filme estas 

mesmas três páginas são retratadas em pouco mais de onze segundos. 

Quando o personagem salta através da janela a página volta a ser única. Todo o 

peso da página é posto no alto, onde se vê a silhueta de Marv envolta em cacos de vidro. Há 

dois fatores principais a serem notados aqui. Em primeiro lugar, a atenção que se dá à cena e a 

dramaticidade envolvida nisso. O personagem salta em direção ao vazio e não se sabe o que o 

espera. O leitor respira fundo. O segundo fator diz respeito à sensação de movimento, 

instaurada ao se concentrar as imagens na parte superior da página. O aglomerado de formas 

escuras logo chama a atenção do olhar, que em seguida segue a orientação vertical imposta 

pela página em um vetor descendente. O leitor refaz com os olhos o movimento do 

personagem. A cena da queda é retratada no filme em três planos, o mesmo número de 

quadros da revista. 

Apenas na nona página se vê onde o personagem vai aterrissar. Neste ponto a 

narrativa começa a retomar o mesmo ritmo acelerado observado na fuga pelas escadarias. No 

primeiro e maior quadro da página vê-se o lixo, de cima. No próximo, a cena é vista de frente 
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exatamente quando o personagem cai e já no terceiro quadrinho ele ouve as sirenes e começa 

a levantar. A leitura é rápida como o movimento, e ainda é facilitada por não haver mais que 

duas onomatopéias a serem lidas. 

E o ritmo segue acelerado nas próximas páginas quando Marv confronta uma 

viatura da polícia. O mecanismo que confere essa dinamicidade à leitura é o mesmo. Um 

quadro retrata o princípio de um movimento e o próximo, o fim. O leitor, ao atravessar a 

sarjeta recompõe na mente o que deveria haver entre as duas imagens. Assim, quanto mais 

espaçadas as duas partes da ação, maior a velocidade com que é percebida, somada à 

constante variação de ângulos já mencionada, que adiciona certa instabilidade e nervosismo à 

cena. Além disso, na página 11 são inseridos dois quadros menores onde se vêem detalhes da 

ação que se passa dentro do carro. O tamanho desses quadros em relação ao imediatamente 

superior, que retrata o carro em sua totalidade, dá a sensação de que são apenas flashes, 

instantes que antecedem o acontecimento do próximo grande quadro, quando os policiais são 

expulsos do carro. Claro que no filme não há variação no tamanho da tela, o que é substituído 

por um plano próximo, em tomadas curtas e rápidas, que produzem o mesmo efeito (Figura 

31). 

E na última página se vê enfim uma desaceleração. O carro do personagem 

atravessa o píer e cai na água. Nos quadrinhos é mostrado o momento em que o carro se 

encontra no ponto mais alto antes da queda. No filme, isto é reproduzido pelo slow motion 

utilizado exatamente no momento em que o píer acaba. Não chega a haver uma pausa, mas 

isso dá ao espectador tempo suficiente para visualizar a mesma imagem encontrada na revista. 

(Figura 27) 



99
 

 

Figura 21 - Página 11 de The hard goodbye 
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Os dois próximos quadros trazem um movimento contínuo de Marv nadando. Não 

há grande diferença entre os momentos retratados nos dois últimos quadrinhos, mas um 

alongamento da mesma ação, não há também mudanças no enquadramento. Aqui, o que se 

tem parece mais um zoom in no personagem. Apesar disso a cena no filme é longa, não por 

causa da ação retratada, que se resume ao personagem nadando, e sua duração poderia ser 

reduzida sem problemas para o entendimento da mesma. Mas a quantidade de diálogos ali 

contida faz com que ela se alongue e tome, no fim das contas, quase o mesmo tempo que o 

leitor gastaria para ler os mesmos diálogos, mais uma vez mantendo uma ligação íntima com 

o material original. 

Podemos fazer uma comparação entre trecho de Sin City e a cena de batalha em 

300 em que Leônidas se destaca de seu batalhão para avançar sozinho contra os persas, por se 

tratar nos dois casos de cenas de ação. Percebemos a partir daí que os dois filmes recorrem a 

estratégias diferentes para atingir o mesmo fim, se aproximarem visualmente dos quadrinhos 

que os originaram. Em 300, esse fim é atingido pela utilização do travelling horizontal que 

refaz no filme o movimento executado pelo leitor da página, aliado ao zoom que imita a 

atenção que o leitor dá a detalhes na página. Sin City, por outro lado, busca a proximidade 

através da fragmentação da ação em planos compostos como nos quadrinhos. Cada um a seu 

modo, ambos são bem sucedidos quanto a seus objetivos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Após as análises conduzidas nos dois filmes, tendo os quadrinhos como base, 

chegamos à conclusão, já esperada, de que não há uma fórmula exata para se adaptar 

quadrinhos a partir de graphic novels e com isso obter um grau máximo de aproximação 

visual entre eles. O que de fato se observa em ambos os casos é a existência de diferentes 

estratégias para remeter visualmente o filme à obra de que se origina, em três diferentes 

pontos: personagens, cenários e progressão das ações. 

No que se refere aos personagens, identificamos duas formas com que o filme 

pode se reportar às figuras desenhadas. Em primeiro lugar temos o rosto, caracterizado não 

apenas pela face do personagem em si, mas pelos os atributos visuais de seu corpo, ou seja, 

por toda a sua constituição física. Em segundo lugar, temos a adaptação através do recurso da 

máscara. Mais uma vez, não se deve confundir o termo com o que ele ordinariamente 

representa. A máscara nesse sentido se apresenta sob a forma de qualquer elemento que seja 

exterior ao personagem, ao seu corpo, como roupas e acessórios, além da própria máscara em 

si. Além de trajes, o traço diferencial pode se apresentar também sob a forma de 

características pessoais de um indivíduo, como seu tom de voz, seu jeito de andar e suas 

manias. Seja lá qual for o elemento, a única condição para que seja entendido como uma 

máscara e assim sirva para identificar o personagem, é que este elemento se mantenha 

imutável ao longo da narrativa. 
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Na tarefa de caracterizar o ator como personagem de quadrinhos, acreditamos 

pelo que foi visto no filmes que ambas as formas de aproximação são válidas e oferecem ao 

espectador informações suficientes para o reconhecimento das figuras em questão. 

Conseqüentemente retiramos desse fato conclusões que nos permitirão avaliar outras 

produções quanto a esse quesito. Aqui estudamos filmes adaptados de obras de um autor que 

possui um estilo reconhecidamente peculiar de retratar seus personagens e imprimir neles sua 

marca, tornando-os característicos de seu universo. Vimos nos filmes em estudo que o grau de 

sucesso na adaptação pelo rosto é proporcional à peculiaridade visual do personagem em 

questão, nos dois casos atingindo seu ápice nos personagens Marv, em Sin City, e Efialtes, em 

300. É fácil a partir daí concluir que é a quantidade de detalhes físicos (e, sobretudo nestes 

casos, deformidades) que alimenta essa forma de referência. 

O que dizer então de personagens dotados de menos, ou nenhuma característica 

física que os distingam radicalmente de todas as outras pessoas, como é o caso do Homem-

Aranha? Peter Parker, seu alter ego, é um adolescente normal, sem nenhuma deformidade 

física ou marca característica. Em casos como este, é normal perceber que a única via possível 

de aproximação visual com o personagem dos quadrinhos é através da máscara, e neste 

sentido até mesmo em sua acepção mais comum. 

No estudo dos mecanismos de produção da ambientação, percebemos a intenção 

de remeter o filme adaptado de quadrinhos diretamente ao clima das histórias em que se 

baseia, pela representação de seus cenários. A partir de conceitos relativos a períodos na 

história da arte, percebemos que a principal dificuldade na transposição dos cenários dos 

quadrinhos para seu correlato fílmico reside no fato de que as imagens pertencem a categorias 

diferentes, e possuem características próprias não reprodutíveis com exatidão um no outro.  

O estilo linear, de um lado, representado pelos desenhos dos quadrinhos, se 

ancora fortemente no controle que a linha exerce sobre as formas ali representadas, bem como 
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na alta definição de detalhes por todo o cenário, mesmo nas partes mais distantes, e no uso de 

sombras fortes e bem demarcadas para destacar os personagens do fundo sobre o qual se 

encontram. O estilo pictórico, por outro lado, aqui representado pela imagem fílmica, de 

qualidade fotográfica, se utiliza das diferenças tonais para representar as formas, abolindo 

assim o uso das linhas. Nesse estilo de representação, à medida que as imagens se afastam do 

primeiro plano, a imagem vai perdendo foco e definição, assim como acontece com nosso 

olhar, e as sombras são utilizadas aqui não no sentido de separar, mas de integrar os 

personagens ao ambiente em que se situam. 

No entanto, pudemos perceber que há como filmes e quadrinhos fazerem remissão 

a essas categorias a partir da manipulação de suas próprias características. O filme Sin City, 

por exemplo, faz referência aos contornos presentes nos desenhos dos quadrinhos a partir do 

uso da luz forte no estúdio, que cria contornos luminosos ao redor dos personagens e dessa 

forma os destaca do ambiente que os rodeia. Faz também uso de cenários falsos inseridos por 

computador após as filmagens. Esses cenários, ao contrário do que aconteceria se fossem 

capturados diretamente pela câmera, são estilizados de acordo com os desenhos de Frank 

Miller, levando assim um pouco do seu estilo às telas. 

Em 300, o esforço da parte do filme não foi tão grande, devido ao fato de que 

neste caso foram os quadrinhos que primeiramente tentaram se aproximar do estilo pictórico. 

Ainda que hajam linhas contornando os objetos e personagens, é possível ver neles uma 

integração com o cenário que os rodeia por conta da colorização. Além disso, nas grandes 

imagens que tomam páginas inteiras, retratando as batalhas ou a movimentação do numeroso 

exército persa, notamos que os desenhos perdem detalhamento à medida que se afastam do 

primeiro plano , sugerindo assim o efeito conseguido com a câmera. Contudo, mesmo com a 

proximidade entre as imagens, também neste caso foram usadas imagens geradas por 

computação gráfica na composição de grande parte dos cenários. 
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Percebemos que esse fato é de grande importância na adaptação de quadrinhos em 

geral, e que foi o advento dessa tecnologia que possibilitou, além da adaptação das obras em 

estudo, muitas outras produções recentes do gênero.  Entretanto, antes ainda do advento da 

computação gráfica como a conhecemos hoje, um filme como Batman, de Tim Burton, 

lançado em 1989, já lidava com a questão da representação dos cenários ao representar o 

perfil de Gotham City através de pinturas. Esse recurso, aliado ao uso de fortes sombras, dava 

muitas vezes a impressão de que os personagens atuavam sobre um fundo de quadrinhos, 

aumentando assim a ligação visual com o universo do qual se origina, visto que não se 

tratava, como nos filmes aqui estudados, da adaptação de uma graphic novel. 

Enfim, o terceiro aspecto levado em conta nesta pesquisa diz respeito à forma com 

que o filme se liga visualmente à própria estrutura interna dos quadrinhos, fazendo referência 

à progressão das suas ações. Vimos que primeiramente o filme pode de se utilizar da 

composição visual dos quadros da graphic novel como guia para a composição de seus 

planos. Percebemos que essa é a estratégia mais usada em Sin City, em que a grande maioria 

dos enquadramentos e ângulos segue à risca os desenhos de Frank Miller. Contudo, em 300 

encontramos o uso pontual desse expediente, como meio de reforçar a ligação visual entre as 

obras.  

Podemos não somente concluir que o uso de imagens compostas como nos 

quadrinhos aumentam a proximidade entre os meios, como também extrapolar essa conclusão 

para obras outras que não são estudadas aqui. Citamos anteriormente como exemplo disso, o 

caso de Superman Returns, em que o diretor replica numa cena a capa, clássica e conhecida 

entre fãs de quadrinhos, da edição número um da revista Action Comics, que marca a primeira 

aparição do Homem de Aço. 

Com isso queremos demonstrar que não somente filmes adaptados de quadrinhos, 

aqueles que se propõem a seguir uma narrativa específica, podem se beneficiar dessa 
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estratégia para fazer alusão aos quadrinhos em que se baseiam, como também em filmes como 

Superman Returns. Também por isso, e indo mais além, podemos dizer que mesmo filmes 

relacionados a quadrinhos que não apresentem um estilo gráfico tão específico e constante 

quanto o de Frank Miller, como nos casos aqui estudados, também podem se utilizar disso, 

como demonstrado no exemplo acima. 

O caso da duração da ações e movimentação de câmera no interior dos planos e da 

passagem entre eles no interior do filme, tendo como indicações a forma com que os quadros 

são confeccionados e distribuídos nas páginas das revistas, já é um pouco mais complicado. 

Como visto, há duas maneiras distintas em que o filme pode se reportar aos quadrinhos por 

esse viés, e para tentar explicar melhor nossas conclusões em relação a esse ponto, vamos nos 

apropriar da forma como James Dudley Andrew, em As principais teorias do cinema, trata 

das visões de Eisenstein quanto aos usos da montagem. 

De um lado, como pode se observar em Sin City, a adaptação pela estrutura 

organizacional da página ocorre como um processo mecânico, em que apenas são seguidas as 

instruções contidas na revista para indicar onde posicionar os atores, o cenário, e que 

movimentos fazer na passagem entre os quadros.  

O fato de que em uma série de, digamos, três quadros numa página de quadrinhos, 

sua adaptação fílmica busca reproduzir em três planos o que é visualmente oferecido em cada 

um deles, e que na construção da sua seqüência os três planos devem se suceder na mesma 

ordem que na revista, resulta que a passagem entre um e outro acaba sendo determinada 

também pela estrutura pré-existente nos quadrinhos, e não decidida livremente no processo de 

construção do filme. Em Sin City, por conta disso, o que vemos são planos de curta duração, 

construídos como na graphic novel, nos quais a temporalidade se estabelece mais pela 

montagem que pela duração dos planos. 
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No caso de 300, a adaptação ocorre de maneira mais orgânica, pelo modo como o 

filme se reporta à estruturação da página mais que à forma visual, ainda que esta não seja 

totalmente abandonada, como vimos anteriormente. O que acontece em casos como este é que 

em primeiro lugar são observados os princípios que regem a composição da página no que diz 

respeito prioritariamente ao tamanho e formato dos quadros, e à maneira como são 

apreendidos pelo leitor durante o consumo da obra. O filme busca então, através de recursos 

próprios e diversos dos quadrinhos, suscitar no espectador a mesma sensação que ele 

experimenta na leitura, respeitando o tempo gasto ao visualizar cada quadro e a atenção que 

ele dá aos detalhes em seu interior. 

O que notamos através da análise dos filmes segundo esse critério é que, ao 

contrário do que acontece na adaptação dos personagens e da ambientação, devido à 

necessidade de haver uma estruturação prévia nas páginas dos quadrinhos para então usá-las 

como guia na adaptação, seja mecânica ou organicamente, apenas obras realmente adaptadas 

de quadrinhos podem se valer dessa estratégia. Por realmente adaptadas, queremos excluir 

desse grupo os filmes que apenas se baseiam em personagens para contar histórias não 

existentes nos quadrinhos. Ou seja, há a necessidade de o filme se ancorar em uma obra finita, 

como uma graphic novel ou minissérie, em contraste aos quadrinhos mensais ou tiras de 

jornal. 

Em resumo, concluímos que há três maneiras pelas quais os filmes podem se 

reportar visualmente às histórias em quadrinhos com a intenção de aumentar seu grau de 

aproximação. Duas dessas formas lidam com o aspecto de configuração da imagem, sendo 

uma que se refere aos personagens e a outra aos cenários. A terceira forma seria através da 

estrutura dos quadrinhos, fazendo referência ao seu processo de leitura. 

Uma das diferenças entre elas reside no fato de que as duas primeiras formas 

podem ser aplicadas a qualquer filme baseado em quadrinhos, seja pela sua história ou por 
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meio do personagem que apresenta, enquanto que a última requer, obrigatoriamente, uma obra 

fechada na qual se basear, para então assimilar sua estrutura. Por outro lado, mesmo em se 

tratando de filmes adaptados de graphic novels, as duas primeiras categorias necessitam, para 

funcionar, de obras que contenham em sua forma um estilo gráfico bastante peculiar. Não há 

como fazer menção a um cenário ou personagem específicos se não houver certo grau de 

especificidade nas figuras por meio da qual será possível reconhecê-las como pertencentes à 

narrativa em questão. Por esse viés, a adaptação pela estrutura se encontra também 

constringida pelo fato de haver ou não uma diagramação expressiva nas revistas, algo que vá 

além dos simples nove quadros por página. 

Esperamos assim ter fornecido com essa pesquisa, contribuições para a análise do 

aspecto visual das adaptações de quadrinhos que foram feitas até hoje, e assim lançar uma luz 

sobre o que podemos esperar para as adaptações futuras, baseados em informações sobre que 

tipo de material elas se ancoram. 
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APÊNDICE A – OBRAS ANALISADAS 

 
Filmes 

 
Sin City – A Cidade do Pecado 
    
Título original: Sin City  
Ano: 2005  
Nacionalidade: EUA  
Duração: 124 min. 
Proporção da imagem: 1,85 : 1  
    
Direção: Robert Rodriguez e Frank Miller 
Roteiro: Frank Miller (Quadrinhos) 
 
Elenco:    
Josh Hartnett The Man 
Bruce Willis Hartigan 
Mickey Rourke Marv 
Clive Owen Dwight 
Jessica Alba Nancy Callahan 
Nick Stahl Roark Jr. / Yellow Bastard 
Powers Boothe Senador Roark 
Jaime King Goldie / Wendy 
Carla Gugino Lucille 
Elijah Wood Kevin 
Benicio Del Toro Jackie Boy 
 
 
300 
 
Título original: 300 
Ano: 2006  
Nacionalidade: EUA  
Duração: 137 min. 
Proporção da imagem: 2,35 : 1  
 
Direção: Zack Snyder 
Roteiro: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Michael Gordon e Frank Miller (Graphic Novel) 
 
Elenco:    
Gerard Butler Rei Leônidas 
David Wenham Dilios 
Vincent Regan Capitão 
Andrew Tiernan Ephialtes 
Rodrigo Santoro Xerxes 
Tyrone Benskin Emissário Persa 
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Quadrinhos 
 
 

Sin City – A Cidade do Pecado 
 
Título Original: Sin City – The Hard Goodbye 
Roteiro: Frank Miller 
Desenhos: Frank Miller 
Cores: Lynn Varley 
Publicado originalmente na revista Dark Horse Presents 51-62 de junho de 1991 a junho de 
1992 
 
 
Sin City – A Grande Matança 
 
Título Original: The Big Fat Kill 
Roteiro: Frank Miller 
Desenhos: Frank Miller 
Cores: Lynn Varley 
Publicado originalmente de novembro de 1994 a maio de 1995 
 
 
Sin City – O Assassino Amarelo 
 
Título Original: Sin City - That Yellow Bastard 
Roteiro: Frank Miller 
Desenhos: Frank Miller 
Cores: Lynn Varley 
Publicado originalmente de fevereiro a julho de 1996 
 
 
Os 300 de Esparta 
 
Título Original: 300  
Roteiro: Frank Miller 
Desenhos: Frank Miller 
Cores: Lynn Varley 
Publicada originalmente de maio a setembro de 1998 
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