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1. RESUMO:  

O presente trabalho tem o intuito de realizar uma comparação qualitativa e 

comparativa das estruturas narrativas e textuais do filme “Deadpool” com as 

Histórias em Quadrinhos (HQs) publicadas no Brasil do personagem homônimo 

citado. A escolha de tal objeto de estudo é motivada por duas manifestações: a 

presença massiva das HQs enquanto instrumento de entretenimento e informação 

de crianças, adolescentes e adultos, ao longo do século XX, no Brasil e; a utilização 

extenuante de histórias, narrativas e personagens de Histórias em Quadrinhos, 

adaptados para produções multimidiáticas e cinematográficas blockbusters globais, 

como Capitão América, Homem de Ferro, X-Men, dentre outros. Para tal, esta 

pesquisa está apoiada na seguinte questão: quais são os recursos textuais utilizados 

pelos redatores e produtores artísticos de um filme adaptado, cuja estrutura narrativa 

emprega cenas, personagens e enredos presentes em diversos fragmentos de 

cenas das Histórias em Quadrinhos?  Para tentar responder esta problemática, 

foram eleitas duas hipóteses: Os filmes baseados em Histórias em Quadrinhos 

utilizam as cenas e personagens que mais se destacaram, sob o prisma do leitor, 

nas narrativas impressas das HQs e; tais películas “arrasa-quarteirões” são 

destinadas a dois tipos de público: pessoas que não são leitoras de quadrinhos, 

tampouco conhecem as nuances dos enredos de tais histórias e; fanáticos vorazes 

por produtos derivados das HQs, desfrutando de cada detalhe visual, sonora e 

narrativa dos filmes, questionando se adaptações foram fiéis às obras originais 

(HQs). O presente estudo utiliza os preceitos teóricos, acadêmicos e reflexivos dos 

seguintes autores: Balogh (2005); Corso (2006); Felinto (2006); Jarcem (2007); Leila 

e Roberto (1994); Rahde (2000); McCloud (2005); Volger (1998). 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

As diferentes formas de manifestação e processos de sentidos, presentes 

tanto no Cinema como nas Histórias em Quadrinhos, são elementos imprescindíveis 

para trilhar tentativas em compreender a cultura midiática contemporânea, visto que 

tais suportes são instrumentos importantes para comunicação de massa em nossa 

sociedade.  

Instrumentos de consumo rápido e interação instantânea, tanto as HQs como 

o cinema possibilitaram o surgimento de formatos e narrativas multimidiáticas 



 

atualmente. Um exemplo seria o filme Deadpool, objeto de estudo do presente 

trabalho, que, mesmo com pouco investimento, tornou-se uma das obras mais 

assistidas no ano de 20151. 

Desta forma, as produtoras de filmes têm notado um novo segmento que 

emerge aos poucos, consolidando o consumo de seus produtos: películas cujas 

histórias centrais exploram super-heróis, apostando numa mescla de narrativas 

fantasiosas e realistas, com tramas densas que beiram a verossimilhança dos fatos 

apresentados no filme. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Geral: 

Realizar uma descrição comparativa das cenas das Histórias em Quadrinhos 

utilizadas em Deadpool, considerando as estratégias narrativas e temáticas 

empregadas para a construção estrutural da película em questão. 

 

3.2. Específicos: 

 Identificar as características textuais e aspectos narrativos que tornaram os 

preceitos temáticos da História em Quadrinhos Deadpool em elementos 

discursivos adaptados e adaptáveis para a trama cinematográfica homônima 

citada; 

 Verificar quais estratégias narrativas foram empregadas e estão presentes na 

película estudada na presente pesquisa, considerando sua ambivalência do 

público-alvo: espectador comum e simples consumidor de entretenimento e 

conhecedores e leitores vorazes de que está conhecendo o personagem pela 

primeira vez. 

 

4. METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada neste presente trabalho é bibliográfica e, ao mesmo 

tempo, comparativa e qualitativa. Ressalta-se que foram selecionadas obras 

acadêmicas que permitissem a contextualização histórica das HQs, bem como a 

                                                           
1 MENDES, Taiani. Deadpool ultrapassa os US$ 750 milhões nas bilheterias mundiais e deixa 
para trás todos os filmes da franquia X-Men. Disponível em: <goo.gl/14M8tv>. Acesso em 29 de 
agosto de 2016. 



 

trajetória da indústria cinematográfica e sua proximidade com empresas produtoras 

de quadrinhos. 

Por sua vez, ao comparar cenas e narrativas do filme e das histórias em 

quadrinhos, considerou-se nove exemplares impressos de Deadpool, para a 

presente proposta, sendo eles: Deadpool: A perseguição circular 1ªed, 2ªed, 3ªed, 

4ªed - 1993, Deadpool x Ajax 19ªed – 1998; Deadpool: Negócio de Cavaleiros 1ªed 

– 2003; Deadpool. Dark Reign 10ªed - 2008; Deadpool: Summer Lovin! 20ªed – 

2008; X-Men Origens: Deadpool – 2011. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A HQ ou história em quadrinhos, como muitos conhecem, vem se tornando 

desde o século XX, um dos meios de comunicação mais bem difundido e respeitado, 

pois é considerada a nona arte, cujo o seu nascimento foi em diferentes lugares e 

épocas. 

Como já destacava Jarcem (2007), as HQs são uma forma de arte, que 

buscam compor um contexto histórico e social, pois com a constante evolução da 

imprensa, se tornou possível desenvolver novas formas de comunicação, utilizando 

as expressões visuais e gráficas. 

O fato do surgimento das histórias em quadrinhos é muito discutido, pois 

existem diversos estudiosos que afirmam que as HQs vêm desde a pré-história, 

onde é possível verificar inúmeros registros de imagens criadas pelo homem, cujo os 

traçados eram bem representativos e procuravam retratar as ameaças que 

cercavam sua existência e principalmente o universo primitivo que era vivenciado 

nesta época. 

Segundo Rahde (2000), é possível verificar os registros que os homens 

primitivos procuravam realizar, onde utilizavam linhas bem representativas para 

desenhar os animais selvagens que eram uma ameaça ao seu mundo, cujo o 

desenho, a pintura e a modelagem, tinha o intuito de contar um fato percebido por 

estes homens e ilustrar o seu cotidiano.  

Este período ficou marcado pelos primeiros vestígios das histórias em 

quadrinhos, pois não havia balões com falas, mas tínhamos imagens que 

representavam movimentos e constituíam histórias vivenciadas por estas pessoas, 

pois era uma forma de se expressar, contar e registrar suas histórias. 



 

Segundo Leila e Roberto (1994), as histórias em quadrinhos já possuem a 

sua própria definição ligada ao seu nome, pois ela é uma história contada através de 

quadros, onde eles são utilizados para retratar histórias através de imagens que 

podem conter textos ou não. Portanto, é um sistema narrativo que é composto por 

meios distintos de expressão. 

Apesar de vários caminhos seguidos para que ocorresse o surgimento das 

HQs, elas possuem sua origem atribuída a evolução e aperfeiçoamento das técnicas 

de impressão que se manifestaram no Ocidente e com o estabelecimento de uma 

sociedade burguesa, cujo a classe social era considerada dominante no sistema 

capitalista.  

A partir desta explosão política-cultural e do engrandecimento da classe 

burguesa, onde temos uma nova mentalidade que busca a valorização da 

intimidade, isolamento e aos valores familiares, sendo uma tentativa de se 

diferenciar das outras classes, o amor romântico e difundido pelo romance burguês, 

deu origem as charges e os cartuns.  

Segundo McCloud (2005), existem dois nomes que foram essenciais para o 

surgimento das histórias em quadrinhos: William Hogarth e Rodolphe Töpffer. 

McCloud afirma que as pinturas e gravuras feitas por Hogarth, eram formadas por 

imagens que juntas construíam uma sequência e contavam certa história. Enquanto 

Rodolphe Töpffer, foi o responsável pela sofisticação do gênero. 

As primeiras exposições que eram realmente associadas ao gênero das 

histórias em quadrinhos, começaram com Rodolphe Töpffer (1799-1846), onde 

graças ao avanço da imprensa, foi possível o desenvolvimento desse meio de 

comunicação de massa, mas sabemos que a origem das HQs, não se restringe 

apenas a um autor, pois ela vem se desenvolvendo ao longo das décadas, tendo 

diversos precursores.  

Além disso, merece destaque o norte-americano Richard Outcault que foi um 

dos autores influenciados por Rodolphe Töpffer (criou Yellow Kid em 1896) e foi 

considerado o primeiro autor de obras em quadrinhos por causa dos balões de fala, 

mas ele apenas sintetizou o que já havia sido criado anteriormente. 

Portanto, percebe-se que os quadrinhos são um meio de expressão cultural, 

como ponto universal de divulgação de interesses e permitiu que o cinema, se 

apropriasse de suas narrativas para adaptações. 



 

Deste modo, ao falarmos de cinema e todos os seus aspectos evolutivos que 

conhecemos atualmente, observamos o papel que o homem desempenhou através 

dos registros de uma sequência de movimentos que eram realizados desde os 

primórdios, onde os primeiros desenhos eram desenvolvidos nas paredes das 

cavernas, cujo o objetivo estava na representação de sua rotina naquela época, 

sendo principalmente uma forma de comunicação. 

Assim, o cinema como as histórias em quadrinhos que conhecemos 

atualmente, deve a sua origem as diversas representações artísticas que ocorreram 

com o passar dos anos. Portanto, o cinema ao longo da sua história desenvolveu 

diversos movimentos e caminha cada vez mais em seu ciclo evolutivo, já que permiti 

ao seu telespectador uma experiência visual e podemos esperar muito mais desta 

arte, pois existem muitas técnicas sendo estudadas e exploradas para aproximar a 

ficção da realidade. 

Segundo Felinto (2006), o tempo abriu muitas possibilidades estéticas para o 

cinema, pois as obras possuem um grande impacto visual e se tornam cada vez 

mais reais, já que está proporcionando encontrar novos suportes e linguagens para 

que possam ser expressados através desta arte. 

Atualmente, percebemos a evolução de dois meios de comunicação de 

massa, onde as HQs estão emprestando seu conteúdo para o cinema, cujo os 

personagens intitulados de heróis nas HQs, estão se tornando com o cinema uma 

combinação perfeita. Desta forma, o grande sucesso deste gênero deriva-se muito 

das duas grandes maiores produtoras especializadas neste tipo de conteúdo que 

são: a Marvel Comics Studios/ Disney e a DC Comics. Além disso, é possível 

levantar questionamentos sobre por que o gênero está cada vez mais popular entre 

o público. 

Desta forma, o estudo está relacionado a um personagem da editora Marvel 

que foi fundada por Martin Goodman nos anos 30 e se chamou Timely Publications 

ou Timely Comics. Com uma demanda muito grande de quadrinhos, Martin convidou 

seu primo Stanley Martin Lieber para trabalhar, conhecido pelos fãs como Stan Lee 

e que foi designado para criar, escrever, animar, onde acabou se tornando um faz 

tudo. O sucesso da Marvel se deu em grande parte, por trazer personagens que 

tivessem problemas reais, vivessem em cidades reais e por terem sentimentos, 

vontade e desejos, mas também pelo fato de Lee ter uma proximidade muito grande 

com os fãs e partilhar tudo o que acontecia nos bastidores da Marvel Comics. 



 

Vogler (1998), cita que estas histórias possuem uma verdade psicológica, 

sendo esta a principal característica para a popularização deste gênero, pois essas 

histórias são consideradas modelos ou mapas psiques de como a mente humana 

funciona. Desta forma, acreditamos que a partir do momento que o herói apresenta 

qualidades extraordinárias e grandiosas, fazendo com que estabelecêssemos uma 

identificação com ele, além de querermos ser como ele. 

Deste modo, apesar de todos estes questionamentos, percebemos que a 

expressão adaptação está sendo muito utilizada atualmente pelo cinema, 

principalmente por se tratar de um dos gêneros de maior sucesso que as produções 

cinematográficas estão abordando: Os heróis. Desta forma, o termo adaptação tem 

a sua utilização baseada em um senso considerado comum por se referir as 

conversões de obras literárias, sendo elas de entretenimento ou proposta para o 

cinema. 

Vale ressaltar que, as adaptações muitas vezes não são fiéis as obras 

originais, o que faz com que elas não sejam bem vistas pelo público e como 

consequência acabam causando uma discussão e desvalorização do conteúdo 

produzido. 

Na relação intertextual existente na transmutação, os problemas relativos à 
traduzibilidade/ intraduzibilidade, fidelidade/ infidelidade desembocam na 
questão do estatuto, da individualidade das obras. O filme adaptado deve 
preservar em primeiro lugar a sua autonomia fílmica. (BALOGH, 2005, p. 
53) 

 

No momento em que ocorrem as adaptações, é preciso compreender que ela 

está ligada primeiramente ao conteúdo e a forma com que ela será tratada ao ser 

conduzida para um suporte diferente daquele em que foi originado. Assim, é 

possível nos deparar com duas vertentes de pensamentos, sendo a primeira a perda 

e a mudança de conteúdos no momento da adaptação das HQs para o cinema.  

Já a segunda, está ligada a mudança de linguagem que ocorre entre os dois 

suportes, já que é uma transposição do conteúdo, onde procura se assemelhar ao 

máximo da obra original. Desta forma, a adaptação não é considerada a obra 

original, mas sim o seu espírito, ou seja, ela seria apenas uma metonímia, já que 

estamos empregando uma obra adaptada no lugar da obra original. 

Segundo Corso (2006), as adaptações das histórias em quadrinhos foram 

além de uma grande ideia e possibilidade de faturamento para os empresários, mas 

sim uma forma de manutenção da obra original, pois atuou como um meio de 



 

preservação de histórias que são referências culturais. Portanto, a grande ideia da 

adaptação seria atuar como forma de motivação de manter a atenção do público 

para as obras originais, mas infelizmente o fato está sendo o inverso, já que um 

meio está extinguindo o outro. 

Desta forma, o presente estudo utilizou o personagem Wade Wilson, 

conhecido popularmente como Deadpool, criado pela editora Marvel Comics e 

desenvolvido pelos autores Rob Liefeld e Fabian Niciesa, onde retrata a história de 

um personagem considerado um dos mais irreverentes de todos, pois ele se destaca 

por causa do seu alto nível de sarcasmo e principalmente por não seguir padrões 

dos heróis normais e sim ser um anti-herói, onde ele luta pelos seus próprios 

objetivos e procura agir por si mesmo e não pelos outros. 

A história de Deadpool, começa quando ele descobre um câncer que está 

contaminando o seu corpo, sem perspectiva de vida, Wade Wilson recebe uma 

proposta para se sujeitar a um tratamento que curaria o câncer. Porém, ele não 

sabia que esse tratamento era o Projeto Arma-X, que o torturou de todas as formas 

possíveis, deixando sua pele totalmente desfigurada, o que acabou sendo o ponto 

crucial para ativar seu fator de cura e aumentar a sua insanidade. 

Sendo assim, a adaptação de Deadpool para o filme foi arriscada, pois é um 

personagem destinado a uma faixa etária por causa do seu forte humor negro, mas 

mesmo assim o filme foi lançado e conseguiu obter críticas positivas, sendo um dos 

filmes de maior bilheteria, faturando US$135 milhões de dólares em três dias, após o 

seu lançamento. 

 

6. RESULTADOS 

Através da análise realizada para compreendermos como as histórias em 

quadrinhos estão sendo adaptadas para o cinema, e o porquê utilizam apenas 

alguns fragmentos, onde empregamos o fotograma para executar a comparação das 

cenas existentes nos quadrinhos em relação ao filme Deadpool, ou seja, foi 

examinado de forma comparativa as semelhanças entre as imagens dos 

quadrinhos/filme e suas divergências. 

Observamos que no filme não foi utilizada uma ordem cronológica, pois foram 

aplicadas cenas esparsas de diversas HQs, mas com um diferencial, pois as cenas 

que foram adaptadas estão entre as que mais se destacaram com o público. 

 



 

Figura 01 – O Tiro na bunda. 

 

 

 

 

 

 

                  
                  Fonte: Filme Deadpool (2016) / HQ Deadpool -Negócio de Cavalheiros (2003). 

 
No ano de 2003, foi lançado uma HQ onde o personagem Deadpool 

enfrentava o vilão Cisne Negro, contratado para matar um membro de uma facção. 

Contudo, atingiu o alvo errado e, a partir deste momento, ficou sendo reverenciado 

por matar o temido bandido quatro ventos, mas uma das cenas adaptadas ao filme 

foi o momento em que Deadpool vai atrás do seu alvo e acaba sendo atingido em 

suas nádegas. Com muito bom humor, ele extermina os bandidos que ali estavam. 

Deste modo, o filme Deadpool não tem o mesmo objetivo dos quadrinhos, já 

que temos uma cena com ação em que ele toma o tiro em sua nádega continua a 

mesma, mas a essência da cena muda, pois os seus objetivos são diferentes dos 

quadrinhos. Assim, a escolha deste filme e personagem permitiu trabalharmos a 

nossa problemática de forma precisa, já que ao produzir um filme do gênero herói é 

necessário levar em conta a origem do personagem. 

Outro fato foi a primeira vez que Deadpool foi introduzido no cinema, pois 

nesta tentativa o personagem sofreu uma completa metamorfose, já que nenhuma 

das características no filme condizia com o real personagem apresentado nos 

quadrinhos. A partir deste ponto, surgiu a grande revolta dos fãs que suplicaram que 

houvesse a produção de algo contando realmente quem era o personagem. 

 

Figura 02 - Primeira aparição do personagem Deadpool no filme X-Men: Wolverine 
(2009) / Imagem de Deadpool no novo filme 

 

  

                                              

 

 

 
Fonte: Site Movie Pilot (2016) / Site Omelete (2016). 

 



 

Portanto, o sucesso da adaptação do filme do anti-herói Deadpool pode ser 

explicado através da teoria a “Jornada do Herói”, que descreve a busca do herói em 

atender o chamado a vida, desde o desafio para se aventurar, os fatores de 

proteção que encontra e todos os obstáculos e provações que precisam ser 

superados, onde pode haver êxito e fracassos, sendo pontos que se interligam com 

a nossa vida e faz com que o personagem crie uma identificação com o público, 

trabalhando a realidade e a fantasia. 

Assim, através desta análise observamos a importância de se construir um 

personagem com boas referências em diferentes tipos de narrativas, pois permite 

que estás histórias possam ser utilizadas por outros suportes, que é o caso das HQs 

que estão emprestando os seus personagens para o cinema. Além disso, 

percebemos que a utilização de fragmentos das histórias em quadrinhos nos filmes, 

podem ser uma estratégia de chamar ainda mais a atenção do público. 

Sendo assim, observamos que este fato pode estar ligado também ao tipo de 

público que teremos para este produto, já que possuímos fãs completamente fiéis as 

histórias de seus personagens desde outros suportes e que exigem que elas sejam 

contadas fielmente, e caso não siga este padrão, elas se tornam desvalorizadas e 

esquecidas perante ao público. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos estudos efetuados, permitiu compreendermos a importância do 

cinema utilizar fragmentos de cenas das HQs em seus filmes, pois ao estudar estas 

duas obras relacionadas ao personagem Deadpool, observamos como o 

personagem ganhou destaque e notoriedade no meio cinematográfico, desde a sua 

primeira aparição, já que ela foi um desastre por retratar um personagem totalmente 

diferente do que era apresentado nas histórias em quadrinhos. 

A utilização de fragmentos de cenas, podem estar relacionadas ao público 

que é muito crítico e fiel a estes personagens, pois com os recursos que o cinema 

possui é possível adaptá-las, reproduzindo uma cena que antes era apenas 

imaginada, mas em algo próximo da realidade e fantasia, o que permiti atrair a 

atenção do público e consequentemente destacar a nova obra produzida. 

Portanto, observamos que o filme não segue de forma fiel as cenas das 

histórias em quadrinhos, já que algumas cenas, demonstram a essência e outras 

ação, mas que remetem ao público lembrar do seu personagem, pois uma das 



 

teorias para entender este grande sucesso, esta relacionada a jornada do herói, 

onde explica que estes personagens trazem nosso reflexo. Desta forma, o público 

cria uma identificação com ele e se torna critico em suas adaptações, reafirmando 

as hipóteses discutidas para esta problemática. 

Deste modo, percebemos que o filme Deadpool, merece destaque pelo 

personagem descontraído e pela estratégia de retratá-lo como realmente foi criado 

desde as HQs. Assim, conseguimos notar como ele se preocupou em seguir as 

características do personagem, onde expôs a sua essência verdadeira, fazendo com 

que o público se identificasse e aceitasse está adaptação. 
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