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A cidade moderna são os ecos desse labirinto – presídio 

complexo de ruas cruzadas e rios aparentemente sem 

embocadura – onde a iniciação itinerante e o fio de 

Ariadne se mostram tênues ou nulos. Invertendo-se uma 

das interpretações do mito, o labirinto aqui não é a trilha 

para chegar-se ao centro; é, antes, marca da dispersão. 

Indica a vitória do material sobre o espiritual, do 

perecível sobre o eterno. Ou mais, o lugar do 

descartável e do novo e sempre-igual. 

 

(Renato Cordeiro Gomes. Todas as cidades, a cidade. 

p. 68) 
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Resumo 

 

A presente pesquisa foi feita a partir da análise crítica do primeiro volume da 

coleção de minisséries em quadrinhos, Sin City (1991 – 1992): The Hard 

Goodbye, de Frank Miller. Promovendo o diálogo entre a Literatura e História, 

observamos e exploramos a ocorrência de algumas consequências negativas 

que um desenvolvimento desordenado das metrópoles urbanas causou em nível 

mundial, focando na expansão desenfreada da violência até os dias de hoje. 

Primeiramente, percebemos e analisamos a importância atribuída à presença e 

representação de diferentes cidades na Literatura de modo geral, seja como 

setting da obra ou, nosso foco principal, características que as aproximam do 

papel de personagem, chegando até mesmo a ser consideradas personagem 

principal, muitas vezes ganhando personalidade e vida própria, estabelecendo 

diversas ligações com outras personagens. Além disso, buscamos elaborar um 

estudo crítico sobre a desestruturação urbana na cidade de Basin City, onde se 

passa a história de Sin City, um modelo ficcional que representa uma metrópole 

contemporânea. A fim de alcançar um exame completo da obra, investigamos o 

gênero ao qual Sin City pertence e seus desdobramentos, falando assim sobre 

o noir e o neo-noir em textos escritos e não deixando de lado representações 

cinematográficas, nunca perdendo de vista a representação e o conceito da 

cidade em outras obras do gênero.   

 

 

 

Palavras chave: cidade; noir; neo-noir; caos; urbanização; desenvolvimento 
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Abstract 

 

This project was based on the critical analysis of The Hard Goodbye, the first 

volume of Frank Miller’s graphic narrative Sin City (1991 – 1992). By promoting 

the dialogue between Literature and History, we verified and explored the 

existence of the negative consequences that the uncontrolled development of 

urban metropolises have caused at a global level and, thus, focused on the frantic 

expansion of violence. Firstly, we analysed the importance conferred to cities in 

Literature, whether as the setting of the literary work or –our primary focus– the 

characteristics which approximate the cities to the role of main character, often 

acquiring a personality and life of their own, while establishing several 

connections with other characters. Furthermore, a critical study was elaborated 

concerning the urban disruption in Basin City, a fictional model which represents 

a contemporary metropolis. In order to achieve a complete assessment of the 

work, the genre in which Sin City belongs to and its developments were 

investigated –meaning by this noir and neo-noir in written texts and also 

cinematographic representations, never losing sight of the portrayal and concept 

of the city in other works of the same genre. 

 

 

 

Key words: city; noir; neo-noir; chaos; urbanization; development 
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INTRODUÇÃO 

 

Mapeando a Cidade 

 

It’s another hot night, dry and windless. The kind 
that makes people do sweaty, secret things. I wait 
and I listen. For a while it’s as quiet as it gets in Sin 
City. Coyote calls from the hills. Police sirens, rising, 
falling, cutting through the traffic’s white-noise roar.1 

   -Frank Miller (2014, p. 207) 

 

A presente dissertação é fruto de um estudo feito durante as aulas de 

Literatura Inglesa na graduação da Universidade Federal Fluminense, 

ministradas pela professora doutora e, hoje, minha orientadora, Carla Portilho. 

Nas aulas, analisamos, entre outras obras clássicas e de leitura obrigatória para 

quem ama Literatura Inglesa, Moll Flanders. O romance me encantou por inteiro, 

mas o que mais chamou minha atenção foi o modo como Daniel Defoe pinta o 

distrito The Mint, área dentro de Londres para onde a personagem principal se 

muda em dado momento de sua vida. 

Mesmo que a sua passagem pelo distrito tenha sido curta, Moll tem 

ligação com a área em diferentes momentos da história, pois outras pessoas 

com quem conviveu e se relacionou precisaram buscar refúgio no distrito, e 

também porque lá foi onde ela adotou o nome pelo qual a conhecemos, 

passando a usá-lo para não ser identificada. 

                                                           
1 “Essa é outra noite quente, seca e sem vento. O tipo que faz as pessoas fazerem coisas suadas 
e secretas. Eu espero e ouço. Por um tempo, está tão quieto quanto é possível em Sin City. O 
chamado do coiote nas colinas. Sirenes de polícia, subindo, descendo, cortando o rugir do ‘ruído 
branco’.” 
 
Todas as traduções feitas nesse trabalho são livres. 
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O autor descreve o local como uma área de esperança e desesperança 

ao mesmo tempo: apesar de oferecer uma certa segurança e refúgio para quem 

tenta escapar de ser preso em Newgate2, quem vive lá não tem condições de 

mudar de vida por seus próprios esforços legais – por só poderem sair sem 

serem perseguidos aos domingos, não conseguiam encontrar emprego para 

guardar dinheiro para quitar suas dívidas, e muitos deles acabavam sendo 

assassinados antes de reunir a quantia suficiente para se reintegrarem à 

sociedade. 

Ao ler sobre esse distrito que conseguia ser, paradoxalmente, no meio da 

cidade e isolado da sociedade londrina, fiz um paralelo com o distrito de Old 

Town, na cidade fictícia no oeste americano, Basin City, também conhecida 

como Sin City, da obra de mesmo nome de Frank Miller. Ambos fazem parte da 

cidade como um todo, mas são tão excluídos e segregados quanto possível. 

Apesar de ambos serem territórios sem nenhum tipo de policiamento e dessa 

forma terem desenvolvido e cultivado uma atmosfera de criminalidade, é ali que 

muitos se refugiam da própria perseguição policial e onde se sentem livres para 

viver sem precisar se esconder.  

A partir desse paralelo, comecei a analisar a cidade de Sin City como um 

todo e a me apaixonar por todos os defeitos que a caracterizam tão bem. Seus 

dramas e correntes de corrupção a aproximam de outra cidade famosa dos 

quadrinhos, Gotham, e diversas outras retratadas nas histórias de detetive, 

principalmente do noir e neo-noir, sem mencionar várias outras cidades reais 

que conhecemos ou de que ouvimos falar nos jornais.  

                                                           
2 Newgate era uma prisão em Londres que foi utilizada por mais de 700 anos, aproximadamente 
de 1188 até 1902. A prisão era famosa por ser extremamente fétida e insalubre e, por isso, fonte 
de diversas doenças, sendo muitas fatais. Para lá, eram mandados criminosos de Londres e de 
distritos vizinhos. 
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Nesta pesquisa, procuro fazer uma análise histórica do crescimento dos 

grandes conglomerados urbanos, desde o seu nascimento até a formação das 

metrópoles caóticas e desordenadas que temos hoje e, a partir dessa análise, 

promover o diálogo entre Literatura e História, mostrando como essas 

metrópoles são retratadas em obras do neo-noir e, de maneira mais completa, 

no meu objeto de pesquisa, The Hard Goodbye.  

Também faço um retrospecto do romance policial, destacando mais 

minuciosamente algumas obras e principais características que identificam e 

caracterizam uma obra como noir e neo-noir, para depois mostrar e comparar, 

com imagens, algumas dessas particularidades que identificam The Hard 

Goodbye como obra neo-noir, fazendo um paralelo com outros quadrinhos e 

filmes do mesmo estilo. 

Como ponto principal do trabalho, analiso o retrato das cidades nas obras 

literárias; como elas são representadas e como se comportam quando são mais 

importantes do que apenas setting, o local onde as histórias se passam. Partindo 

dessa análise, procuro indícios que mostrem que, em The Hard Goodbye, a 

cidade de Sin City é mais do que apenas setting, mas se comporta como 

personagem da obra.  

 

Como mencionado anteriormente, meu objeto de pesquisa é The Hard 

Goodbye, primeiro volume da série de quadrinhos de Frank Miller, Sin City, 

publicada na revista Dark Horse Presents, de abril de 1991 a junho de 1992, 

como uma sequência de histórias com características neo-noir que serão 

exploradas e explicadas no desenvolver do estudo. Pretendo também criar 
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paralelos entre The Hard Goodbye e outras obras literárias e cinematográficas 

que apresentam os mesmos elementos que as caracterizem como noir ou neo-

noir, como por exemplo, The Dark Knight Returns – também de Frank Miller –, 

Blade Runner, Dick Tracy, The Maltese Falcon, The Long Goodbye, entre outros. 

Escolheu-se trabalhar com quadrinhos pois, apesar da popularidade da 

mídia e das histórias de crimes, ainda há uma grande barreira que separa o 

gênero do reconhecimento acadêmico. Como outros gêneros populares com as 

grandes massas, até hoje há preconceito, e o questionamentos se quadrinho 

deve ser considerado literatura ou não parece nunca ser solucionado. 

Frequentemente relacionado à leitura infantil e rasa, muitos não são capazes de 

ver que às histórias pode ser atribuído valor, que ele não é restrito às obras 

clássicas da literatura. 

Principalmente, escolheu-se estudar especificamente essa obra por 

encontrarem-se nela diversas evidências do que quero deixar claro nesse 

trabalho: que a cidade de Sin City é um personagem importantíssimo, se não 

determinante, para o desenrolar da história e construção da narrativa e dos 

outros personagens, principalmente o personagem principal, Marvin. Ela 

apresenta características e traços de personalidade tão relevantes quanto os dos 

personagens tradicionais. 

 

Com base no que foi dito até este ponto, buscaremos analisar 

cronologicamente e com maior profundidade o desenvolvimento das metrópoles 

urbanas, desde o seu surgimento até o centro urbano caótico que encontramos 

retratado na cidade de Basin City, sem deixar de expor as consequências – em 
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sua maioria negativas – do crescimento desordenado pelo qual essas 

metrópoles passaram e os efeitos sofridos pelos seus habitantes. 

 

 A fim de promover esse diálogo entre Literatura e História, trabalhei com 

textos de teóricos como Renato Cordeiro Gomes, Ítalo Calvino, Lewis Mumford, 

Luiz Roberto do Nascimento e Silva, entre outros, que escrevem sobre o 

nascimento e crescimento dos grandes centros urbanos, seus aspectos sociais 

e econômicos, e também sobre como esses centros são pintados em diversas 

obras diferentes da literatura mundial. 

 Outros teóricos consultados para que fosse possível fazer uma 

retrospectiva e discutir o início do romance policial e seus desdobramentos – noir 

e neo-noir – foram, entre outros, Jerold J. Abrams, Foster Hirsch, James 

Naremore e Sandra Lúcia Reimão. Seus textos me ajudaram a construir uma 

linha cronológica e entender os motivos por trás da mudança nos estilos, além 

de perceber os elementos que caracterizam tão bem cada gênero e seus 

personagens, como o principal: o detetive – seja ele tradicional ou hard-boiled. 

 A proposta que apresento neste trabalho é de agrupar conceitos e visões 

apresentadas pelos teóricos estudados no corpus bibliográfico e, partindo disso, 

criar uma ponte entre eles e como se manifestam na prática em The Hard 

Goodbye. 

 

A estrutura da dissertação consiste em três capítulos – um capítulo 

introdutório, “A cidade: uma evolução histórica”, seguido de “Crimes em cena: o 

gênero policial e seus desdobramentos” e, por último, o capítulo “O caos e a 

urbe: entre o flâneur e o voyeur”. 



 

16 
 

O primeiro capítulo, “A cidade: uma evolução histórica”, observa como as 

cidades são tratadas e retratadas na literatura, de um passado distante até os 

dias de hoje, tratando também dos desafios que um autor enfrenta ao tentar 

reproduzir o organismo vivo, mutável e mutante que é a cidade, estaticamente 

em um pedaço de papel. Ele também faz uma análise histórica do crescimento 

e desenvolvimento desordenado e caótico das metrópoles do mundo ocidental, 

analisando e apontando as consequências dessa transformação na vida dos 

habitantes e também na estrutura da cidade em si, que começa a se fazer vista 

no final do século XVIII; consequências essas trazidas pela Revolução Industrial 

e pela migração em massa de indivíduos à procura de trabalho e de melhores 

condições de vida. 

No segundo capítulo, “Crimes em cena: o gênero policial e seus 

desdobramentos”, analisamos o surgimento e evolução do gênero policial, 

partindo inicialmente do Romance de Enigma e seu detetive e narrativa 

maniqueísta até chegarmos ao noir e neo-noir, com seu detetive hard-boiled e 

narrativa relevante às questões contemporâneas. A fim de explicar o surgimento 

dos dois desdobramentos do Romance Policial interessantes para este trabalho, 

o noir e o neo-noir, analisamos os motivos históricos, sociais e políticos que 

fomentaram o declínio de um para a ascensão do outro. Entramos em detalhes 

sobre como eles funcionam, seus personagens e questões problemáticas, 

setting e elementos imagéticos. A seguir, começamos a analisar os indícios que 

nos fazem classificar Sin City como uma obra no estilo neo-noir, além de 

trabalhar o conceito de detetive metafísico. Aqui também utilizamos outro corpus 

ficcional para comparação, principalmente através de imagens. 
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O terceiro capítulo, “O caos e a urbe: entre o flâneur e o voyeur”, reforça 

a ideia de que as cidades não são apenas um espaço geográfico, mas social. A 

fim de afirmar que, em Sin City, a cidade não é apenas o plano de fundo onde 

se passam as ações, analisamos o conceito de setting, explicando os diferentes 

tipos que nos são apresentados em variadas obras literárias, e mostramos que, 

em Sin City, a cidade não é estática, mas interage e influencia os demais 

personagens, se tornando ela mesma um personagem principal da obra. 

Mencionamos o importante papel das cidades em geral nas obras noir e neo-

noir, explicando um pouco sobre a forma como essas cidades são 

representadas. Em seguida, partimos para a análise da cidade de Basin City, e 

vemos, com imagens, diferentes momentos em que a relação de Marvin com a 

cidade é um paradoxo de ajuda e engano, aceitação e rejeição, esconderijos e 

desamparo, casa e prisão. 

  

Cabe afirmar que, devido à amplitude do assunto estudado, não tenho a 

pretensão de cobrir todos os aspectos a serem tratados; apenas criar discussão 

sobre um veículo contemporâneo, mas pouco estudado no meio acadêmico – as 

histórias em quadrinho. Pretendo explorar posteriormente os aspectos que não 

foram abordados ou o foram apenas de maneira superficial. 

 

 Para finalizar, uso as palavras de Scott Bukatman para caracterizar o tipo 

de cidade sobre o qual meu estudo consiste: “(...) cidades da ficção científica, 

claustrofóbicas e isolantes, grandes demais, de estrutura monádica, isoladas de 

seus arredores3” (1997). 

                                                           
3 “…science fiction cities that were claustrophobic and isolating, outsized monadic structures 
sealed off from their surroundings.” 
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A CIDADE: 

Uma evolução histórica 

  

É uma cidade igual a um sonho: tudo o que pode 
ser imaginado pode ser sonhado, mas mesmo o 
mais inesperado dos sonhos é um quebra-cabeça 
que esconde um desejo, ou então o seu oposto, um 
medo. As cidades, como os sonhos, são 
construídas por desejos e medos, ainda que o fio 
condutor de seu discurso seja secreto, que as suas 
regras sejam absurdas, as suas perspectivas 
enganosas e que todas as coisas escondam outra 
coisa. 

   -Ítalo Calvino (1990, p.20) 

 

Um dos temas mais recorrentes e mais permanentes na Literatura é o da 

cidade e tudo que dela provém. O professor e autor Luis Roberto do Nascimento 

e Silva afirma que “as cidades estão e sempre estarão presentes nas 

indagações, nas angústias e descobertas dos escritores” (1994, p. 7). Elas são 

intrínsecas à experiência literária, sejam elas a cidade natal ou a cidade grande, 

é nela que, muitas vezes, o homem arquiteta sua vida. Tolstói reconhece a 

importância da cidade natal na construção e autoafirmação do homem em sua 

célebre frase: “se queres ser universal, começa por pintar tua aldeia” (apud 

SILVA, 1994, p.8). 

Como afirma Renato Cordeiro Gomes (2008), a cidade é capaz de 

manifestar a tensão entre a lógica geométrica e o emaranhado das existências 

humanas. É o ambiente no qual a exatidão matemática se mistura com a 

imperfeição da vida. Descrever a cidade em um texto não deve ser de forma que 

ela pareça estática, ela não deve ser observada apenas geograficamente. A 

descrição deve ser simbólica, produzindo uma cartografia dinâmica, já que as 
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cidades são organismos vivos complexos em permanente evolução e 

transformação. 

 

A cidade como ambiente construído, como necessidade histórica, é o 
resultado da imaginação e do trabalho coletivo do homem que desafia 
a natureza. Além de continente das experiências humanas, com as 
quais está em permanente tensão (GOMES, 2008, p. 23). 

 

Na mesma obra, Gomes (p. 45-46) também afirma que, ao descrever ou 

escrever sobre uma cidade, estamos criando um texto fictício, pois itinerários e 

impressões se transformam “quando os atravessamos, quando estabelecemos 

as atividades de conexões”; conexões essas as mais diversas, com pessoas de 

todas as origens, raças, crenças e idades. Sobre isso, Michel de Certeau (apud 

GOMES 1999, p. 22) afirma que a cidade é o teatro de uma guerra de relatos, 

ou seja, a multiplicidade de vozes se realiza na cidade. Manuel Castells afirma 

que, para conceituar “cultura urbana”, precisamos considerar a difusão do 

sistema de valores, atitudes e comportamento4 (1977, p. 8-9). 

O sociólogo também julga ser impossível falar sobre a cidade ou sobre 

urbanização ignorando o contexto social; mas não apenas isso, ele diz que 

também devem ser levados em consideração o processo de organização e 

desenvolvimento e as relações entre força produtiva, classes sociais e formas 

culturais:  

 

Para explicar o processo social que fundamenta a organização do 
espaço não é simplesmente uma questão de situar o fenômeno urbano 
em seu contexto. Uma problematização sociológica da urbanização 
deve considerar isso como um processo de organização e 
desenvolvimento e, consequentemente, partir da relação entre força 
produtiva, classes sociais e formas culturais (incluindo espaço) 
(CASTELLS, 1977, p. 8) 5. 

                                                           
4 “The diffusion of the system of values, attitudes and behavior called urban culture”. 
5 “To explain the social process that underlies the organization of space is not simply a matter of 
situating the urban phenomenon in its context. A sociological problematic of urbanization must 
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Por volta do fim do século XVIII, as transformações impostas pela 

Revolução Industrial determinaram o crescimento vertiginoso e desordenado das 

cidades europeias, o que resultou no nascimento dos grandes centros urbanos, 

conhecidos hoje como metrópoles. O século XIX foi caracterizado como um 

período de profundas mudanças sócio-políticas e, mesmo tendo se iniciado na 

Inglaterra, durante esse século, a industrialização e a consolidação do 

capitalismo já alcançavam todo o mundo ocidental. Motivados por essas 

mudanças, trabalhadores de todos os cantos do mundo, principalmente os 

camponeses, migraram em massa em direção às áreas urbanas pré-existentes 

onde havia fábricas, em busca de trabalho e melhor condição de vida. 

As áreas urbanas, apesar de necessitadas de mão de obra, não estavam 

preparadas para o crescimento populacional tumultuoso e acelerado que essas 

migrações trouxeram, e ofereciam condições precárias a seus habitantes – 

faltavam necessidades básicas, como saneamento e moradia, e a poluição e o 

trânsito, que antes não existiam ou existiam em escala consideravelmente 

menor, se tornaram um problema. No século XX, o processo de urbanização e 

as consequências citadas anteriormente já alcançavam praticamente todo o 

globo. 

Além da desorganização espacial e social, esse deslocamento em massa 

de trabalhadores rurais sem qualificação profissional fez com que muitos não 

alcançassem os objetivos e ambições que os fizeram migrar e acabassem 

vivendo em condições deploráveis, sendo obrigados a aceitar qualquer trabalho 

que fosse oferecido para sustentarem a si e a suas famílias, submetendo-se a 

                                                           
regard it as a process of organization and development and, consequently, set out from the 
relation between productive forces, social classes and cultural forms (including space)”. 
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longas jornadas de trabalho em um ambiente muitas vezes insalubre para 

receber um salário miserável, já que as empresas visavam grandes margens de 

lucro e não o bem-estar de seus funcionários. Contribuindo para as condições 

hostis de trabalho, nesse período surgiram diversas inovações tecnológicas que 

substituíram ou limitavam o trabalho manual, como a mecanização da indústria 

têxtil e o invento das estradas de ferro. 

Cidades que antes eram pacatas e tinham baixo contingente populacional 

agora se encontravam abarrotadas de trabalhadores; a insuficiência de serviços 

públicos básicos e infraestrutura acaba gerando uma segregação social; nas 

áreas urbanas a criminalidade começa a fazer parte do cotidiano, já que a 

extrema pobreza e a extrema riqueza coexistiam. O escritor americano Paul 

Auster afirma que “quem mora na cidade não tem garantia de nada” (1987, p.9): 

a insegurança e a cultura do medo haviam se instaurado, os valores sociais de 

comunidade foram desestabilizados e o caos tomou o lugar da ordem 

anteriormente conhecida; a própria polícia, muitas vezes, não conseguia dar 

conta dos criminosos.  

Há um confronto de opiniões acerca dos pontos positivos e negativos do 

processo de urbanização. Por um lado, há quem considere a metrópole como 

um espaço de progresso, modernidade e racionalidade. Por outro lado, muitos 

pensam que o processo de modernização urbana não fortaleceu a cidade, mas 

gerou megalópoles intrinsicamente problemáticas, como espaço de desordem e 

caos social. Castells (1977, p. 14) afirma que o desenvolvimento do capitalismo 

industrial trouxe o desaparecimento virtual da cidade como instituição e sistema 
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social relativamente autônomo6. Ou seja, como já dito anteriormente, as cidades 

passaram a ser grandes conglomerados de pessoas, e assim, não só a indústria 

mudou, mas todas as formas de trabalho e todas as relações pessoais e sociais 

provenientes disso, incluindo a relação das pessoas com o trabalho, com o 

espaço e tempo: o espaço agora está em constante transformação e 

crescimento, e o tempo passou a ser controlado e monetizado (“tempo é 

dinheiro”). Sobre isso, Lewis Mumford afirma:  

 

A lei do crescimento urbano, ditada pela economia capitalista, 
significou a inexorável destruição de todas as características naturais 
que deleitam e fortificam a alma humana em suas atividades diárias. 
(2004, p. 452). 

 

 Sendo assim, o homem vira uma máquina de trabalho braçal, controlada 

pelos grandes donos das indústrias. O sonho de subir na vida através do próprio 

suor passa a se realizar de forma distorcida: o suor do proletariado, que 

trabalhava absurdas 80 horas semanais e recebia salários que beiravam o nível 

de subsistência, gera cada vez mais dinheiro para os donos do capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 “The development of industrial capitalism, contrary to an all too widespread naïve view, did not 
bring about a strengthening of the city, but its virtual disappearance as an institutional and 
relatively autonomous social system, organized around specific objectives”. 
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Crimes em cena:  

O gênero policial e seus desdobramentos 

 

Muito se discute sobre a definição de Noir. Críticos literários como Paul 

Schrader, Eddie Muller e Vera Lúcia Follain Figueiredo tratam do tema por 

diferentes ângulos e visões. James Naremore, historiador e crítico de cinema e 

literatura, afirma que ninguém tem certeza se os filmes classificados como obras 

noir constituem um período, um gênero, um ciclo, um estilo, ou simplesmente um 

‘fenômeno’7 (2008, p. 9). Caracterizado muitas vezes pelo retrato crítico e 

pessimista que faz do mundo e seus personagens recorrentes, o noir ajudou o 

cinema a superar o modelo maniqueísta de narrativa policial dominante até por 

volta de 1940. O romance policial, inaugurado com os contos de Edgar Allan 

Poe, deu origem ao subgênero noir, e tem como premissa, além de outras 

características que serão discutidas posteriormente, o triunfo do Bem sobre o 

Mal, ou seja, o triunfo do detetive sobre o malfeitor. 

Essa superação do modelo precursor veio, principalmente, de mudanças 

na personalidade do personagem principal: o detetive. Ele surge como uma 

representação mais próxima do âmago do ser humano, mais condizente com a 

realidade e menos idealizada – um personagem que coloca suas necessidades 

à frente de outros, tomando atitudes muitas vezes fora da lei para atingir seus 

objetivos. Apesar de frequentemente manter um código de ética – seja ele 

semelhante ao da sociedade em que ele vive ou um código particular e moldado 

pela sua realidade –, o detetive noir quebra os conceitos congelados e preto-e-

                                                           
7 “Nobody is sure whether the films in question constitute a period, a genre, a cycle, a style, or 

simply a ‘phenomenon’”.  
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brancos de bem e mal, entremeando-os com variados tons de cinza. 

Posteriormente, nesse mesmo capítulo, analisaremos mais a fundo o noir, 

explicando alguns dos conceitos citados. 

A obra que analisaremos neste estudo não é cinematográfica, e sim 

uma graphic novel – romance gráfico –, mas será utilizado também material 

teórico de análise de filmes. O noir surgiu no cinema e teve uma expressiva 

representação cinematográfica, e com isso, foi e ainda é produzida extensa 

bibliografia analisando filmes noir através de elementos que também são chave 

nas novelas gráficas, como imagens e técnicas visuais. 

A intertextualidade entre os meios citados se dá pelo surgimento 

contemporâneo e por diversos fatores que os caracterizam, como iluminação, 

plongée e contra-plongée8, enquadramento, profundidade de campo, elipses, 

close ups, cortes e efeitos sonoros, entre outros. Além disso, em Sin City, Frank 

Miller é diretamente influenciado pelo filme noir, seu estilo e elementos. 

Posteriormente, nos aprofundaremos mais sobre a influência do cinema e 

algumas das estratégias cinematográficas presentes em Sin City. 

O autor começou sua carreira no final dos anos 70, desenhando e depois 

escrevendo Daredevil. Seu trabalho se tornou notório no início dos anos 80 pelo 

sucesso da revista, mas sua obra mais conhecida foi a sombria leitura de 

Batman, publicada em 1986, The Dark Knight Returns. Ao publicar Sin City, 

Frank Miller trouxe a ficção criminal9 de volta para o mundo dos quadrinhos, 

indústria há décadas dominada pelos super-heróis.  

                                                           
8 Plongée: palavra francesa que significa “mergulho”, quando a câmera está acima do nível dos 
olhos, voltada para baixo; contra-plongée: com o sentido de “contra-mergulho”, quando a 
câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. 
9 Crime fiction. 
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O primeiro título da série foi publicado na revista Dark Horse Presents, 

pela companhia americana Dark Horse Comics, de abril de 1991 a junho de 

1992. Dessa série, será estudado o primeiro dos sete volumes – originalmente 

chamado Sin City, e mais tarde intitulado The Hard Goodbye (1992) – que 

constroem a série de quadrinhos Sin City, permeada de elementos sinistros, 

violentos e patológicos. Como afirma Waldomiro Vergueiro (2015), “[Frank Miller] 

conseguia seguir nos quadrinhos as pegadas dos autores policiais que tanto 

admirara na juventude”. Vergueiro ainda afirma que o autor foi além, criando um 

ritmo cinematográfico e trabalhando com contraste como poucos autores haviam 

feito antes dele. O termo “novela gráfica” é utilizado para se referir a quadrinhos 

de longa duração produzidos de modo sequencial. Originalmente, a obra 

escolhida para esse trabalho – Sin City – não é uma graphic novel, mas sim uma 

série de minisséries em quadrinhos, publicadas seguindo o estilo das obras noir. 

Seguindo uma característica da estética noir, os desenhos são – 

excluindo alguns poucos detalhes em cores vibrantes, como amarelo e vermelho 

– totalmente em preto e branco, criando contraste apenas com os jogos de luz e 

sombra. Esses elementos de fotografia são utilizados não como artifício, mas 

como forma de linguagem, sendo tão importantes quanto as falas dos 

personagens no desenvolvimento da narrativa, dando o tom ao universo frio e 

duro de Basin City – cidade ficcional onde a história é situada. 

 

I.I O NOIR 

  

O noir teve sua ascensão nos EUA no final dos anos 30 como uma nova 

forma de narrativa policial. Como discutido anteriormente, o noir não é de fácil 
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definição. Ele não é delimitado por convenções de setting e conflito, mas por 

qualidades mais sutis de tom e clima (SCHRADER, 1972, p. 53).10 Abandonando 

características básicas ultrapassadas sustentadas pelo seu predecessor – o 

romance de enigma –, o noir assume uma visão contemporânea. Essas 

características serão discutidas no presente capítulo. Perto do final do século 

XIX, com o aumento da urbanização e da industrialização, o comportamento 

social mudou:  

 

Os imensos conglomerados urbanos com o crescimento populacional 
antes não imaginado apresentam condições de vida, em geral, 
deprimentes: a poluição, os engarrafamentos de trânsito, a 
precariedade dos transportes públicos, os problemas de saneamento 
básico, de moradia [...], a mobilidade dos migrantes que continuam 
afluindo em massa para os centros urbanos, ansiando por exercerem 
seu “direito à cidade” [...]. Processa-se, por outro lado, no espaço 
concentrado das grandes cidades, o dramático contraste da sociedade, 
de suas tensões e de seus conflitos: a extrema pobreza e a extrema 
riqueza. Com o contingente de excluídos, crescem a cultura do medo 
e os índices de violência (GOMES, 1999, p. 19). 

 

O noir surgiu representando essa mudança, afinal, “a subjetividade 

problemática do homem e a feição fragmentada da urbe se encontram, se 

alimentam e se completam” (FREITAS, 2004, p. 68) nessa modalidade. Essa 

problemática do homem é entendida pela profundidade do ser, longe de um 

maniqueísmo, mas repleta de questionamentos e paradoxos. Agora, pela 

transformação das cidades em grandes conglomerados urbanos, tudo podia 

acontecer: desde acidentes em fábricas que antes não existiam, ou máquinas 

que foram recentemente inventadas, até furtos e assassinatos sem motivos 

aparentes, que agora passam a ser mais frequentes e mais noticiados. 

                                                           
10 “(…) It is not defined, as are the western and gangster genres, by conventions of setting and 
conflict, but rather by the more subtle qualities of tone and mood.” 
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Como mencionado anteriormente, a criminalidade também aumentou 

após a Primeira Guerra Mundial, e com a Lei Seca, seguida pela Grande 

Depressão (período de recessão econômica), ela não parou de crescer. Esse 

caos que amedrontava a população americana se tornou o cenário perfeito para 

o noir aflorar, já que suas obras refletiam a sociedade americana da época: eram 

povoadas por criminosos e policiais “reais”, repletas das tensões atuais e 

imbuídas do espírito de desencantamento próprio da literatura americana do 

pós-Guerra (GRELLA, 1988, p. 105). Com essa nova face da narrativa policial, 

surge também um novo tipo de detetive que substitui o detetive perfeito, que era 

sempre bem-sucedido ao desvendar os mistérios, como se o real fosse 

apreensível, presente no romance de enigma.  

O detetive hard-boiled do noir, por sua vez, se opõe àquelas máquinas de 

raciocinar ao mostrar que são humanos passíveis de erro – e eles geralmente 

erram no seu caminho em busca de respostas. Ao abandonar a lógica 

cartesiana, o detetive passa a questionar e criticar o indivíduo e a sociedade. 

Como afirma Carla Portilho (2014), é comum que o detetive se misture e muitas 

vezes acabe sendo confundido com criminosos, já que se envolve em ambientes 

perigosos e com mulheres suspeitas. Sendo assim, cabe ao leitor distinguir, se 

for possível, o mundo da lei do mundo do crime (p.148).   

As respostas que o detetive hard-boiled busca, assim como a solução do 

mistério, não são absolutas; e essa solução não representa necessariamente um 

“final feliz”. A solução do mistério é duvidosa pelo fato de o detetive noir 

corromper os conceitos de certo e errado, bem e mal: eles já não são mais tão 

claramente definidos como eram antes. Esse detetive cheio de questionamentos 
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e quase sem nenhuma certeza, que possui mais dúvidas do que convicções, que 

está presente muitas vezes no romance noir, é chamado de detetive metafísico: 

 

Em termos bastante breves, pode-se dizer que o detetive metafísico 
investiga a si próprio, e sua inabilidade ao interpretar o mistério 
proposto representa a sua tentativa frustrada de compreender o 
mundo. Dessa forma, as histórias terminam com novas questões, que, 
se resolvidas, levam ainda a outras questões, e assim por diante – a 
procura do detetive por respostas é subjetiva, e não alcança qualquer 
resposta objetiva, mas apenas o impulsiona a uma nova busca, 
também subjetiva, e assim sucessivamente (PORTILHO, 2014, p.151). 

 

O detetive hard-boiled surge no romance The Maltese Falcon, de Dashiel 

Hammet, na figura de Sam Spade: 

 

Em vez de bem-educado, fino, elegante, sutil, como a maioria dos 
famosos detetives do romance enigma, Sam Spade é rude, vulgar, 
áspero ao expressar-se e deselegante. É bom notar que essa oposição 
não é gratuita nem casual; o próprio sobrenome do detetive já a indicia, 
pois "spade", em inglês, quer dizer, entre outras coisas, "chamar as 
coisas pelos seus nomes, falar francamente ou asperamente". [...] Sam 
Spade vive envolvido com mulheres, e suas relações não seguem os 
padrões aceitos e reforçados na nossa sociedade (em "O Falcão 
Maltês" ele é amante da esposa de seu sócio); seus relacionamentos 
são rudes, duros e sem nenhum romantismo (REIMÃO, 1983, p. 54-
55). 

 

Outro aspecto oposto aos padrões do romance de enigma presente no 

romance noir é a construção da narrativa. Ao invés do narrador ser amigo e 

parceiro do detetive, na maioria dos romances noir, ele é o próprio protagonista; 

mas ele também pode ser impessoal e indefinido, como acontece em The 

Maltese Falcon. Além disso, Reimão (1983, p. 55-56) explica que a narrativa é 

construída no presente, seguindo a ordem dos fatos, ao mesmo tempo em que 

a ação acontece; sendo assim, o leitor não tem certeza se o detetive será ou não 

bem-sucedido na resolução do mistério ou mesmo se o detetive sobreviverá à 

investigação. “Não se trata de reconstruir um crime passado e seu 

desvendamento, mas de atuar lado a lado com o (s) criminoso (s) e tentar 
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adiantar-se a ele (s)” (REIMÃO, 1983, p. 56). Jerold J. Abrams declara que com 

a remoção da figura do narrador-observador, “a perspectiva em primeira pessoa 

de John Watson11” (2007, p. 9), o espectador ou leitor estão ainda mais próximos 

da investigação. 

Apesar do noir não mais seguir à risca a fórmula básica do romance de 

enigma12, o principal elemento da linha que conduz o romance policial não muda: 

continua sendo necessário encontrar um culpado para o fato que desestabilizou 

a ordem social (PORTILHO, 2009, p. 74). 

O detetive perfeito do romance de enigma desfigura a realidade, o que 

leva críticos a considerarem o romance policial como literatura de evasão; 

porém, pelo ponto de vista de Rubem Fonseca, “quando se lê ficção ou poesia 

está-se fugindo dos estreitos limites da realidade dos sentidos para uma outra, 

a que já disseram ser a única realidade existente, a realidade da imaginação” 

(1992, p. 186-187), então toda literatura pode ser considerada de evasão. A 

representação, seja ela como for, sempre se afasta da realidade; apesar de ser 

um tema sempre presente, direta ou indiretamente nas obras noir, nem o mais 

rico detalhamento gráfico de imagens consegue reproduzir a realidade da morte. 

O leitor/espectador vê a morte pelos olhos do autor, e muitas vezes os detalhes 

criam uma experiência de aproximação e, ao mesmo tempo, distanciamento: não 

há cheiro de cadáver, não há órgãos sendo esmagados ou removidos nem ossos 

cortados. 

                                                           
11 “The first-person perspective of John Watson.” 
12 “(…) um crime é cometido e, a princípio, deve ser descoberto pelo detetive, que, supõe-se, 
também deve encaminhar o culpado à punição devida.” (PORTILHO, 2014, p. 151) 
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Após afirmar que o noir não é definido como outros gêneros, Schrader 

também lista em seu texto quatro elementos-chave para o que ele chama de 

“distinctly noir tonality” (1972, p. 54):  

 

“Desilusão pós-Guerra. [...] Assim que a Guerra terminou, [...] os filmes 
americanos se tornaram marcadamente mais sarcásticos –e houve um 
boom nos filmes policiais. 
Realismo pós-Guerra. [...] O movimento realista também servia ao 
humor pós-Guerra da América; o desejo do público por uma visão mais 
honesta e dura da América não seria satisfeito pelos mesmos tipos de 
filme que eles vinham assistindo há uma dúzia de anos. [...] 
A influência alemã. [...] Não é de se surpreender [...] que achemos um 
enorme número de alemães e leste-europeus trabalhando no filme noir. 
A tradição hard-boiled. [...] Nos anos trinta, autores [...] criaram o jeito 
durão, cínico de agir e pensar que separa o detetive do mundo de 
emoções diárias –romantismo com uma concha protetora”13 (1972, p. 
54-56). 

 

Na mesma obra (p. 59), o cineasta também cita alguns recursos e técnicas 

estilísticos como características do filme noir; e podemos encontrar a maioria 

deles também ao analisar Sin City: as cenas são predominantemente à noite, 

linhas oblíquas e verticais são frequentes nas ilustrações, a mesma ênfase 

luminosa é dada aos personagens e ao cenário, a tensão composicional toma o 

lugar da ação física, e há forte apego à água – principalmente à chuva, sendo 

ela elemento sempre presente nas obras noir. Vamos exemplificar com 

ilustrações e tratar com mais detalhes posteriormente neste trabalho os recursos 

e técnicas citados pelo crítico. Outro detalhe comum à atmosfera noir é o 

glamour: associação feita pela aura criada pela presença de mulheres lindas, 

                                                           
13 “War and post-war disillusionment. […] As soon as the War was over, […] American films 
became markedly more sardonic –and there was a boom in the crime film. […]  
Post war realism. […] The realistic movement also suited America’s post-war mood; the public’s 
desire for a more honest harsh view of America would not be satisfied by the same studio streets 
they had been watching for a dozen years. […] 
The German Influence. […] It is not surprising […] to find a larger number of German and East 
Europeans working in film noir. […] 
The hard-boiled tradition. […] In the Thirties, authors […] created the ‘rough’, cynical way of acting 
and thinking which separated one from the world of everyday emotions –romanticism with a 
protective shell.” 
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fatais e ricas, e apesar de não serem ricos, os detetives vivem cercados por 

essas mulheres e nas altas esferas e no luxo, já que o crime geralmente vem do 

rico – quem tem dinheiro para contratar um private eye.  

Sobre a organização e representação da cidade na obra noir, Abrams 

(2007, p. 9) diz que era feita de forma centrípeta, ou seja, tudo sempre era 

organizado ao redor do centro da cidade14. 

 

I.II SIN CITY E O NEO-NOIR 

 

Depois de anos de popularidade, a onda do filme noir chegou ao seu 

declínio no final dos anos 40, quando os espectadores desse estilo de filme já 

estavam saturados com a mesma rotina. Apesar de seu futuro incerto, o noir não 

desapareceu, mas Abrams esclarece que, ao invés disso, ele começou a se 

reinventar de dentro para fora15 (2007, p. 7). Um novo tipo de narrativa foi 

tomando forma e começou a aparecer em meados dos anos 60, recebendo o 

nome de neo-noir (“novo noir”) e ainda apresenta muitas das características 

marcantes do noir antigo – como os detetives hard-boiled, os labirintos pelos 

quais o detetive precisa passar e os enigmas a desvendar para a solução do 

mistério, e as femmes fatales.  

Uma das principais mudanças nessa transição foi que a busca do detetive 

por um criminoso, ao invés de ocorrer na cidade que o cerca, agora foi 

substituída por uma busca por si mesmo, por sua própria identidade e como ele 

                                                           
14 “In the old noir, the city was centripetal, meaning always tightly organized around a city 

center[…]” 
15 “‘dark cinema’ had become heavy with routine and self-consciousness. […] suddenly noir began 
to reinvent itself from within.” 



 

32 
 

pode tê-la perdido (ABRAMS, 2007, p. 7)16. O detetive metafísico – que surge no 

noir clássico – aparece mais forte e, muitas vezes, seu exame interior substitui a 

perseguição a um malfeitor. Um exemplo claro do detetive metafísico no neo-

noir pode ser visto em Blade Runner: o protagonista, Deckard, é enviado em uma 

missão de busca e extermínio de androides, mas nessa perseguição, ele acaba 

questionando sua própria identidade, se ele é mesmo um humano ou se é um 

androide. A cena final do filme questiona se essa busca realmente faz sentido, 

se ter a certeza do que somos realmente muda alguma coisa ou se é como 

nossas memórias ao morrermos, como lágrimas na chuva, já que ninguém 

sobrevive à vida17. Essa busca por sua própria identidade se dá pelo fato de o 

detetive metafísico sentir-se sempre inapropriado, não pertencente à sociedade 

na qual está inserido, muitas vezes sem entender seu próprio papel, e outras 

tantas vezes se isolando de relacionamentos humanos normais e formando seu 

próprio código moral. 

Foster Hirsch explica que, enquanto houve muitas mudanças pontuais, os 

moldes básicos de narrativa noir se mantiveram consideravelmente estáveis18 

(HIRSCH, 1999, p. 14). Também, alguns elementos que eram presentes no noir 

se intensificaram ainda mais no neo-noir por causa da época de seu 

aparecimento; alguns exemplos são: problemas sociais, como raça, classe e 

gênero (ABRAMS, 2007, p. 8), avareza, violência, ansiedade e opressão 

(GILMORE, 2007, p. 119). 

                                                           
16 “this ‘neo-noir’ still had all the old trappings of classic noir, like detectives, labyrinths, and femme 
fatales. […] rather than looking for a criminal in the city that surrounds him, now the detective’s 
search is for himself, for his own identity and how he may have lost it.” 
17 “Like tears in rain” / “It’s too bad she won’t live. But then again, who does?” (Blade Runner, 
1982) 
18 “While there have been many local changes, noir’s basic narrative molds have remained 
notably stable.” 
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Outra diferença entre as novas obras noir e as clássicas é que ao invés 

de termos os ideais de família, comunidade e ligações sociais tradicionais que já 

estavam pouco presentes no noir clássico, com a contínua movimentação de 

pessoas, os espaços tradicionais foram se dissolvendo cada vez mais – busca 

de emprego, educação e de conhecer o mundo ao redor – e os cidadãos que 

antes se mantinham num mesmo lugar por anos, agora têm a necessidade de 

se mudar para lugares onde consigam achar o que buscam mais facilmente. 

Assim, no novo noir, o Indivíduo é o dono de sua própria mente (ABRAMS, 2007, 

p. 9), sendo o detetive a representação desse Indivíduo. 

A trama de The Hard Goodbye envolve diversos problemas sociais, como 

a violência desmedida, milícias, injustiça política, prostituição e pobreza. O 

volume foi publicado no começo dos anos 90, quando o colapso da União 

Soviética e o fim da Guerra Fria foram seguidos pela consolidação do capitalismo 

global, junto com a democracia e globalização, reestabelecendo a “ordem”, 

movida pela tecnologia e grandes aumentos na produção industrial, após a crise 

dos anos 70, que questionou a supremacia dos Estados Unidos. Após a queda 

da União Soviética, os Estados Unidos se consolidaram como a única 

superpotência militar e econômica, já que o Japão estava em um período de 

recessão.  

Além disso, os Estados Unidos passaram a ser alvo de diversos ataques 

terroristas por causa de sua forte presença militar no Oriente Médio, que tomou 

força quando o presidente vigente, George H. W. Bush, mandou tropas 

americanas participarem da Guerra do Golfo. A ideia de cidade organizada que 

pairava na época dos romances de enigma já não mais existia. Abrams afirma 
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que, diferente do noir clássico, onde a cidade era centrípeta, após a guerra, a 

cidade pareceu se desorganizar centrifugamente19 (2007, p. 8). 

Portilho (2014, p. 152) trata da dificuldade do indivíduo se identificar e se 

entender com o espaço urbano, já que esse espaço cresce cada vez mais e de 

maneira mais desordenada: 

 

À medida que a cidade torna-se um espaço cada vez mais 
desorganizado, torna-se também irrepresentável para o indivíduo – 
inclusive para o próprio detetive (agora anti-herói ou anti-detetive), que 
se sente, também, ‘perdido’ no espaço urbano. No espaço das cidades 
da modernidade tardia, o detetive já se encontra irremediavelmente 
descentrado, sem a convicção de sua autonomia como sujeito, e 
“confronta os mistérios insolúveis da sua própria interpretação e da sua 
identidade” (MERIVALE, 1999, p. 2). 

 

Nesse primeiro volume de Sin City, somos apresentados ao personagem 

principal, Marv – um homem cheio de complexos relacionados à sua aparência 

física –, que passa uma noite com a linda prostituta Goldie, por quem se 

apaixona. Ao acordar, ele percebe que Goldie havia sido assassinada enquanto 

os dois dormiam, e jura vingar sua amada. Narrada pelo próprio Marv, a história 

se desenrola e expõe um obscuro esquema de assassinatos de prostitutas 

comandado pelo cardeal Roark, membro da família mais poderosa de Basin City: 

“Essa geração em particular produziu um Senador dos Estados Unidos, um 

Procurador Geral do Estado – e Patrick Henry Roark. Cardeal Roark”20 (MILLER, 

2014, p. 137). Os assassinatos foram cometidos por um motivo tenebroso – 

canibalismo –, que Marv consegue desvendar ao seguir pistas deixadas por 

pessoas que ele torturou e matou com a finalidade de obtê-las. 

                                                           
19 “but then, suddenly, after the war – after America was established as a superpower and 
capitalism moved into high gear –, the city seemed to fly apart centrifugally.” 
20 “This particular generation produced a United States Senator, State Attorney General—And 
Patrick Henry Roark. Cardinal Roark.” 
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Sin City é considerada uma obra neo-noir, pois possui diversas 

características de tal estilo visual e também no estilo da narrativa: ela conta mais 

do que a história de um crime e a investigação do detetive – no caso, Marv – até 

que o caso seja solucionado. Ela mergulha nos complexos do personagem 

principal e também na estrutura social da cidade e de seus moradores, que à 

primeira vista pode parecer caótica, mas que funcionava em uma organização 

frágil há anos: 

 

Nessa cidade, praticamente tudo que vale a pena fazer é contra a lei. 
Funciona melhor para todos desse modo. Policiais e políticos fazem 
sua fortuna desviando o olhar enquanto pilantras como Kadie se safam 
por cobrar dez pratas por um drink. (MILLER, 2014, p. 53). 21 

 

Organização essa que foi quebrada pela investigação da morte de Goldie. 

Do mesmo jeito que o próprio Marv é retratado: faz parte do submundo da 

cidade, sempre nas sombras e refém de algum tipo de transtorno mental que 

causa alucinações, mas em paz com suas tribulações até o fatídico momento em 

que a mulher que o quis para passar a noite morre ao seu lado na cama. A partir 

desse momento, o mesmo caos que toma conta da cidade também acontece 

dentro de Marv: 

 

Eu não sei porque e eu não sei como e, diabos, eu nem conhecia você 
antes dessa noite, mas você foi mais que uma amiga quando eu 
precisei e quando eu descobrir quem fez isso, não vai ser rápido ou 
silencioso como foi com você. Não, vai ser barulhento e sujo, meu tipo 
de morte. Eu vou olhar o desgraçado nos olhos e rir enquanto ele grita 
pra Deus e vou rir mais ainda quando ele chorar como um bebê. E 
quando seus olhos perderem a vida, o inferno para onde eu vou 
mandá-lo vai parecer o paraíso depois do que eu vou ter feito com ele. 
Eu te amo, Goldie. (MILLER, 2014, p. 30).22 

                                                           
21 “In this town just about anything you can name that’s worth doing is against the law. It works 
better for everybody this way. Cops and politicians make their fortunes by looking the other way 
while crooks like Kadie get away with charging ten bucks a drink.” 
22 “I don’t know why and I don’t know how and hell I never even met you before tonight but you 
were a friend and more when I needed one and when I find out who did it it won’t be quick or quiet 
like it was with you. No, it’ll be loud and nasty, my kind of kill. I’ll stare the bastard in the face and 
laugh as he screams to god and I’ll laugh harder when he whimpers like a baby. And when his 
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Além disso, The Hard Goodbye não segue completamente a premissa do 

romance policial clássico. Apesar de termos a tríade detetive (Marvin), vítima 

(Goldie) e criminoso (Kevin e Roark), e o herói ter desvendado o mistério e 

descoberto o assassino, a recompensa social e financeira – no caso do private 

investigator – não vem para o nosso detetive. O mais perto de uma recompensa 

que ele recebe é o interesse de Wendy – irmã gêmea de Goldie que o 

acompanha na busca do assassino – em fazer sexo com ele, seja por piedade 

ou por alguma afeição que ela tenha desenvolvido. Em nenhum momento ele é 

beneficiado pela sociedade; muito pelo contrário: Marv não só é acusado e 

condenado à morte pelo assassinato não só das pessoas que ele de fato matou, 

mas também de Goldie e de todas as outras garotas mortas por Kevin, em uma 

conspiração para encobrir os verdadeiros culpados (LIMA et al., 2014, p. 167), 

mas ele também foi repudiado pela sociedade, pelos moradores da cidade. 

Todos acreditaram nas acusações e queriam vê-lo morto, como ele mesmo diz: 

 

E depois veio esse verme procurador estadual assistente que desliga 
o gravador e diz que se eu não assinar a confissão, eles matarão a 
minha mãe. Eu quebro o braço dele em três partes e assino a 
confissão. A partir daí é o circo que todos querem que seja. Eles me 
culpam por tudo, não só pelos que eu matei, mas até Lucille e as outras 
meninas que Roark e Kevin comeram. Até mesmo a Goldie. A juíza é 
toda “fogo e enxofre” quando ela decreta a sentença. E a multidão 
engole. E nesse momento, eles estão lá fora, esperando, fazendo 
vigília, como eles chamam. Estão gritando e pegando cervejas de suas 
peruas e desejando que eles pudessem ver o linchamento de perto. 
Mas eles terão que se conformar de ver as luzes diminuírem. 23 
(MILLER, 2014, p. 197).  

                                                           
eyes go dead the hell I send him to will seem like heaven after what I’ve done to him. I love you, 
Goldie.” 
23 “Then along comes this wormy assistant district attorney who turns the recorder off and says if 
I don’t sign the confession they’ll kill my mom. I break his arm in three places and sign the 
confession. From then on it’s the circus everybody wants it to be. They nail me for the works. Not 
just the people I did kill but even Lucille and the girls Roark and Kevin ate. And even Goldie. The 
judge is all fire and brimstone when she hands down the sentence. The crowd eats it up. And 
right now they’re outside, waiting. Holding a vigil, they call it. They’re hollering and pulling six-
packs out of their station wagons and wishing they could watch the lynching up close. They’ll have 
to settle for watching the lights dim.” 
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Sobre o contraste entre o romance policial tradicional e o contemporâneo, 

Fernanda Massi aborda o seguinte ponto: 

 

Os romances policiais contemporâneos têm a “malícia” da 
modernidade, que inclui os subornos financeiros, as chantagens 
(emocionais, hierárquicas, sexuais), as relações sexuais 
descompromissadas e explícitas, as “sacanagens”, enfim, elementos 
do mundo real, ao qual o leitor pertence. (2011, p. 59) 

 

Podemos observar em Sin City muitos desses elementos, que também 

representam as influências de seu tempo, como a corrupção na esfera pública, 

o erotismo latente e a violência em ebulição (LIMA et al., 2014, p.167-168).  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1 (acima), p. 2024: 

Policiais invadem a casa de Marvin - corrupção 
 

                                                           
24 “Nós devemos chamá-los de policiais -- mas todos sabem para quem eles estão trabalhando 
e o que é necessário para mantê-los felizes. Alguém pagou um bom dinheiro para essa 
armação...”  
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Figura 2 (acima), p. 19: 

Goldie deitada nua na cama - erotismo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3 (acima), p. 19125: 

                                                           
25 “O que sobrou dele, de qualquer forma. Os cães comeram o resto.” 
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Marvin com o que resta de Kevin, após seus cachorros comerem seu corpo – 
violência 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 (ao lado), p. 18226: 
Marvin segura serra que 

usou para decepar a cabeça de 
Kevin em uma mão e a cabeça 

em outra – violência 
 

 

 

 

 

 

Alguns elementos estilísticos citados por Schrader (1972, p. 57-58) e já 

expostos anteriormente que podemos observar na obra de Miller são o apego à 

água (figuras 5, 6 e 7, p. 131, 132, 140): sendo a chuva um fenômeno frequente, 

e muitas vezes – como na figura – exagerado, desenhada com traços grossos e 

contrastantes; as composições opressivas de ambientes fechados ou da cidade 

em si (figuras 9 e 10, p. 51, 110): Marv aparece encurralado em um ambiente 

pequeno; a maioria das cenas ser durante a noite (figura 12, p. 71): ambiente 

onde a escuridão prevalece e o jogo de contrastes é mais marcante; formação 

                                                           
26 “…Nem mesmo no fim. Nem mesmo quando o vira-lata teve a sua parte e as tripas de Kevin 
estão estiradas pelo lugar todo e de alguma forma o cretino ainda está vivo, ainda me encarando. 
Nem quando eu pego a serra e termino o trabalho. ELE NUNCA GRITA!” 
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de linhas oblíquas e verticais, muitas vezes causadas pela entrada de luz nos 

cômodos, em oposição à linhas horizontais (figuras 15 e 16, p. 38): deixa as 

cenas mais instáveis; os atores e o cenário, muitas vezes, recebem a mesma 

ênfase de luz (figura 18, p. 37): o ator se esconde na escuridão da cidade e seu 

rosto é constantemente escondido por sombras, o que cria um tom fatalista e 

desesperançoso. Tais elementos são importantes para a interpretação e 

entendimento da atmosfera da cidade, que cerca Marv e o define, assim como 

também são cruciais para a definição do gênero. Abaixo vemos ilustrações dos 

elementos citados na obra Sin City e em outras obras consideradas neo-noir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuras 5, 6 e 7 (acima), p. 131, 132 e 140: chuva pesada em Sin City      
 
 
 
 
 
 
 
           

  

 
Figura 8 (acima): chuva pelo vidro traseiro do carro em Plunder Road (1957) 
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Figuras 9 e 10 (acima), p. 51 e 110: ambientes claustrofóbicos, externo e 
interno, em Sin City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11 (acima): cidade opressiva e saturada mesmo quando acima do chão 
– quantidade excessiva de prédios e outdoors gigantes –, em Blade Runner 

(1982) 
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Figura 12 (acima), p. 71: Marvin desaparecendo na escuridão até se tornar 
sombra, em Sin City 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 (acima): escuridão e sombras em The Dark Knight Returns 
(1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 (acima): rosto imerso na escuridão, em Dick Tracy (1931 - 

1977) 
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Figura 15 e 16 (ao lado), 

p. 38: luz entrando da janela 
em Sin City 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 (acima): mesmo efeito em The Scar (1948) 
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Figura 18 (ao lado), p. 37: mesma 
ênfase de luz no cenário e no 

personagem, em Sin City 
 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 (acima): difícil de ver os atores, não há ênfase de luz, em The 

man who cheated himself (1950) 
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Como já foi dito anteriormente, desde o noir a figura do detetive como 

bonzinho vs. o criminoso malvado vem sendo descartada. No neo-noir, essa 

noção de bem ou mal é completamente deturpada. Marv é um personagem 

assustador e tem o caráter altamente questionável: é viciado em álcool e 

remédios, já foi preso diversas vezes e tem sérios complexos e dúvidas 

existenciais, e além disso, ele é um assassino – tortura e mata para conseguir 

as informações que quer: 

 

Mas mesmo que lá embaixo pareça as Cataratas do Niágara, vai 
demorar um bom tempo até você morrer e eu posso fazer isso ser 
rápido ou posso fazer ser pior... Eu não estou escutando você me dar 
nenhum nome, idiota – parece que quando eu atirei na sua barriga, eu 
mirei um pouco alto demais (MILLER, 2014, p. 65). 27 

 

Ainda assim, o público encontra maneiras de se identificar com o 

personagem principal; ele nos ganha ainda que tenha tantos defeitos e, mesmo 

que aja de maneira torpe, alguém matou a mulher por quem ele acredita estar 

apaixonado e tentou prendê-lo por isso. Suas atitudes podem ser consideradas 

quase compreensíveis; como questiona Douglas L. Berger: “Pode a razão 

realmente superar nossas paixões?”28 (2007, p. 69). Sua ingenuidade faz com 

que ele acredite que, ao capturar o responsável pela morte de Goldie, o problema 

será resolvido e ele poderá descansar. 

Podemos também encontrar uma certa moralidade simples em seu 

raciocínio: ele procura punir a pessoa que cometeu um crime, e quando há 

dúvidas sobre o que realmente aconteceu, se ele está atrás da pessoa certa, 

Marv hesita. Ele não quer matar apenas pelo ato, pela violência; ele busca 

                                                           
27 “But even though it feels like Niagara Falls down there you’ll be a damn long time dying and I 
can make it quick or I can make it worse… I don’t hear you giving me any name, jerk -- guess 
when I shot you in the belly I aimed a little too high.” 
28 “Can reason really rise above our passions?” 
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vingança, então ele procura confirmar suas suspeitas antes de perseguir o 

Cardeal: “Não se pode matar um homem sem saber com certeza que você 

precisa. Eu preciso saber com certeza.”29 (p. 140). 

Outro fator que aproxima o leitor da narrativa é a linguagem utilizada: 

voltada ao uso coloquial, com características de oralidade, como por exemplo, o 

emprego de gírias e palavrões, e muitas vezes suprimindo pontuações, criando 

ritmo e reproduzindo a dramaticidade e a originalidade da linguagem do nosso 

cotidiano (LIMA et al., 2014, p. 179), ela traz autenticidade aos discursos, de 

forma que a narrativa escrita adquira a naturalidade e a espontaneidade de um 

relato oral. 

Abrams classifica as obras do neo-noir em três categorias que 

correspondem a três partes do tempo contínuo: passado – baixa tecnologia, 

quase sempre teológico –, futuro – alguns elementos teológicos permanecem, 

mas são quase todos substituídos pela ciência e alta tecnologia – e presente – 

não se passam em um passado ou futuro longínquo, revelam um detetive que 

segue por um caminho cada vez mais sinistro em busca da sua própria 

identidade ou do seu lugar na sociedade (2007, p. 10-19). A última categoria é à 

que The Hard Goodbye pertence. Marv usa a morte de Goldie para dar sentido 

à sua vida, pela primeira vez ele se sente bem e feliz por estar vivo: “(...) E Sin 

City, ela é uma mulher má e sacana, implorando e eu possuo ela por tudo que 

ela vale e depois possuo ela de novo e ela ainda está implorando. Porra, como 

é bom estar vivo”30 (p. 73), mas antes de conhecê-la, ele não sabia o motivo de 

estar vivo e não tinha nenhum tipo de papel definido e significativo na sociedade. 

                                                           
29 “Can’t kill a man without knowing for sure you ought to. I’ve got to know for sure.” 
30 “…And Sin City, she’s a big, bad broad flat on her back begging for it and I take her for all she’s 
worth and then I take her again and still she’s begging. Damn, it’s good to be alive.” 
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Essa agonia e desilusão que dominam a vida do personagem principal do 

volume caracteriza muito bem a diferença entre o romance de enigma, o noir e 

o neo-noir: no romance de enigma, o detetive sempre é bem-sucedido em sua 

busca pelo criminoso que perturbou a paz social, e após a resolução do mistério, 

a paz volta a reinar. No noir, o detetive já não tem tanta certeza sobre as 

engrenagens sociais, e mesmo que consiga resolver o quebra-cabeça e pegar o 

culpado, ele sabe que não há como fugir do ciclo vicioso da cidade noir, 

revelando aspectos inevitáveis de desonestidade e injustiça que fazem parte da 

vida e da condição humana: “O ar esfria. Os barulhos mudam. Os ternos e pastas 

fogem para suas fortalezas e trancam suas portas e consultam seus saldos e 

ignoram os gritos e tentam não pensar sobre quem realmente é dono de Sin 

City”31 (p. 71). 

Já no neo-noir, essa condição é representada ao máximo, e o detetive 

tem plena consciência dela e de que não há fuga, pois está preso em sua própria 

mente. Nesse aspecto, mesmo que consiga resolver o crime e/ou encontrar o 

criminoso, esse não é o seu objetivo principal. O detetive neo-noir deseja mais 

do que qualquer outra coisa encontrar a si mesmo. 

 

 

 

  

                                                           
31 “The air cools. The sounds change. The suits and briefcases scurry to their fortresses and bolt 
their doors and balance their checkbooks and ignore the screams and try not to think about who 
really owns Sin City.” 
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O caos e a urbe: 

Entre flâneur e o voyeur 

 

Step out your door in the morning and you’re 
already in trouble.32 

-Carl Franklin (Devil in a Blue Dress, 1995) 

 

Como afirma Alain Guiheux, “o solo da cidade é o espelho que registra 

nossas ações” (apud GOMES 1999, p. 20). É impossível ler a literatura sem 

pensar nas questões antropológicas que estão sendo registradas; aspectos 

sociais e políticos relevantes no período histórico em que a obra se passa são 

de extrema importância para seu entendimento. “As cidades são também o 

cenário de um processo de acumulação de valores históricos e de práticas 

sociais vividas por seus moradores” (SILVA,1994, p. 10). O espaço não é apenas 

geográfico, mas social: 

 

O espaço não é um objeto científico descartado pela ideologia ou pela 
política; ele sempre foi político e estratégico. Se esse espaço tem um 
aspecto neutro, indiferente em relação ao conteúdo, portanto 
“puramente” formal, abstrato de uma abstração racional, é 
precisamente porque ele já está ocupado, ordenado, já objeto de 
estratégias antigas, das quais nem sempre se encontram vestígios. O 
espaço foi formado, modelado, a partir de elementos históricos ou 
naturais, mas politicamente. O espaço é político e ideológico. É uma 
representação literalmente povoada de ideologia. Existe uma ideologia 
do espaço. Por quê? Porque esse espaço, que parece homogêneo, 
que parece dado de uma vez na sua objetividade, na sua forma pura, 
tal como o constatamos, é um produto social [...]. (LEFEBVRE, 2008, 
p. 61-62). 

 

Michel de Certeau afirma que olhar a cidade “de cima” (de um prédio, por 

exemplo) nos concede uma visão privilegiada de um panorama que só podemos 

ter nessa perspectiva. Ele também diz que “embaixo” vivem os praticantes 

                                                           
32 “Pise para fora do seu quarto pela manhã e você já está em apuros.” 
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ordinários dessa cidade, fundamentais para essa perspectiva panorâmica, que 

escrevem o “texto urbano”, mas sem poder lê-lo (1998, p. 170-171). Desse modo, 

o olhar que temos ao ler sobre uma cidade nunca será o mesmo ao vivermos 

nosso cotidiano nela. Por mais parecida que seja a descrição, o ponto de vista e 

o entendimento do que nela se passa jamais serão os mesmos. Ao analisar uma 

obra literária, precisamos levar em consideração também que o que está escrito 

não é um espelho da realidade, mas sim uma representação de quem a 

escreveu, que pode ser diferente da realidade em diversos aspectos, pois, 

conforme dito anteriormente, cada indivíduo tem uma percepção diferente do 

que o cerca. 

A história e a literatura são discursos diferentes, mas ambas tentam 

representar as experiências do homem no tempo (PRADO, 2012). Mas não são 

apenas as cidades concretas, as cidades existentes na realidade que inspiram a 

obra literária; temos que manter em vista o fato de que, muitas vezes, o cenário 

e as situações expressas em obras literárias são ficcionais, e sobre isso 

Pesavento (1995, p. 117) afirma que a ficção não é: 

 

[...] o avesso do real, mas outra forma de captá-lo, onde os limites da 
criação e fantasia são mais amplos do que aqueles permitidos ao 
historiador. [...] Para o historiador, a literatura continua a ser um 
documento ou fonte, mas o que há para ter nela é a representação que 
ela comporta o que nela se resgata é a re-apresentação do mundo que 
comporta a forma narrativa. 

 

Em diversas obras podemos perceber a descrição do ambiente como 

crucial para leitura, para ambientação do leitor ao cenário. Ambiente aqui não é 

considerado apenas localização geográfica, mas também temporal; chamamos 

de setting o que é o tempo e local em que as personagens se encontram e os 
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eventos acontecem, o entorno imediato dos objetos e personagens da narrativa, 

e/ou a localização espacial que é capaz de se estender além da sequência de 

eventos, ações e situações, mas é independente de cada um deles (TALIB, 

2014). 

O entendimento do setting é importante para que o leitor consiga ler 

criticamente o que está acontecendo ao redor das personagens e dos eventos, 

não apenas de maneira externa, mas também interna; algumas vezes a 

ambientação, o clima, o posicionamento de objetos e pessoas nos permite fazer 

uma leitura psicológica e dos sentimentos das personagens, mostrando como 

elas estão se sentindo internamente. 

Como podemos perceber, temos diferentes formas de ambientalização e 

alguns settings podem ser classificados da seguinte forma: background setting, 

quando o setting não é importante para a história e ela poderia se realizar em 

qualquer outro; setting integral, quando a ação, personagem ou tema são 

influenciados pelo setting. Controlá-lo é controlar personagens. Se você confina 

os personagens a um dado setting, isso define seu caráter. Da mesma forma, o 

setting desempenha diferentes funções na narrativa, como: antagonista, quando 

as personagens precisam resolver conflitos criados por ele; setting que ilumina 

personagens, quando a condição no setting ajuda os personagens a se 

encontrarem e a crescerem como indivíduos (COFFEL et al., 2013). 

Como vimos acima, há obras nas quais o ambiente em que as histórias 

se passam é estático; em outras, ele afeta as personagens, mas não interage 

com elas. Além das mencionadas, há ainda vezes em que não encontramos nele 

apenas o pano de fundo, ambientalização ou informação sobre o estado 

sentimental das personagens, mas se torna ele mesmo um personagem. Este é 
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o caso da graphic novel Sin City. A cidade de Basin City, onde a história se 

passa, pode chegar a ser considerada o personagem principal da obra. Em geral, 

o cenário de uma obra classificada como noir e neo-noir é de extrema 

importância para a narrativa e para a formação das personagens e, muitas 

vezes, nos ajuda a entender seu comportamento e ações.  

O cenário é tão importante, que é comum encontrar informações 

geográficas presentes no título das obras noir e neo-noir, como endereço, nomes 

de ruas, pontos turísticos e de referência, placas de ruas e até mesmo números 

de telefones, como podemos ver nos exemplos: 99 River Street, 711 Ocean 

Drive, Sunset Boulevard, Highway, The Blue Gardenia, Niagara, House Across 

the Bay, Detour, One Way Street (OLIVER et al., 2003, p. 211) entre muitos 

outros, incluindo Sin City. 

As cidades retratadas no noir e neo-noir são grandes cidades urbanas, 

geralmente Los Angeles, Nova Iorque, São Francisco ou Chicago. Cidades 

essas que são sempre claustrofóbicas, opressivas, escuras, molhadas, 

constantemente esfumaçadas (seja por fumaça de cigarro, dos carros, da 

neblina ou dos bueiros). Muitas obras de grande representatividade se passam 

no oeste americano, e este é apresentado como não apenas o centro da terra 

prometida, mas também é o Leste deslocado33 (OLIVER et al., 2003, p. 232), 

fora de controle. Algumas dessas obras são The Maltese Falcon (1941), The 

Postman Always Rings Twice (1946), Double Indemnity (1944), The Lady from 

Shanghai (1947), e Murder, My Sweet (1944). As cidades pintadas no noir e neo-

noir são cidades reconhecidamente problemáticas, e geralmente seus 

                                                           
33 “(...) Noir’s West is not only the cipher for the center of the promised heartland; it is also a 
displaced East.” 
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problemas são deixados claros pelo protagonista da obra em algum momento no 

qual esteja reclamando ou criticando a cidade.  

 

O ciclo do filme noir deu à crítica urbana em geral, e à crítica de Los 
Angeles em particular, uma forma visual que foi ao mesmo tempo 
concreta e convincente; por combinar narrativas fortes em set urbano 
com filmagens realistas feitas em cidades americanas [...]. Diferente do 
set urbano dos filmes de gangster que o precederam, a cidade no filme 
noir é o ambiente urbano real e contemporâneo e suas funções são 
ambas as de pano de fundo e metáfora (LENT, 1987, p. 335-336).34 

 

No caso de Sin City, em The Hard Goodbye, a trama se passa em uma 

cidade fictícia, mas que, além da localização no oeste americano, muito tem a 

ver com a cidade constantemente presente e de grande importância para a 

narrativa de diversas obras noir e neo-noir: a cidade de Los Angeles. Entre as 

décadas de 1940 e 1950, aproximadamente 20 por cento dos filmes no ciclo noir 

foram filmados e se passaram em Los Angeles35 (LENT, 1987, p. 337). Nos anos 

50, quando o noir estava consolidado, a imagem de Los Angeles era de uma 

terra perdida, sufocada por vazio, desolação e desespero36 (LENT, 1987, p. 329). 

A cidade era como uma terra prometida nos anos 20 por seu enorme crescimento 

físico e econômico, mas os anos 30 trouxeram o sentimento de ruína e 

devastação; também, por ser casa da indústria cinematográfica, muitos autores 

que foram atraídos pela cidade passaram a usá-la não apenas como setting, mas 

também como tema de suas obras (LENT, 1987, p. 331). Como afirma Robert 

                                                           
34 “The film noir cycle gave the urban critique in general, and the Los Angeles critique in particular, 
a visual form that was both concrete and convincing; by combining tough, urban-set narratives 
with realistic, on-location shooting in American cities (…). Unlike the urban-set gangster films that 
preceded them, the city noir is the real, contemporary urban environment and it functions as both 
background and metaphor.” 
35 “(…) Between the mid-1940s and the mid-1950s approximately twenty per cent of the films in 
the noir cycle were set in and filmed on location in Los Angeles, and are identified as such in the 
narrative”. 
36 “Wasteland: (…) overwhelmed by emptiness, desolation and despair”. 
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Fogelson, em Los Angeles, a derrota do American Dream foi a mais recente, 

mais amplamente sentida e mais fortemente experimentada (1967, p. 310-311). 

 

 

III.I ITINERÁRIO PERIGOSO: UM PASSEIO PELAS RUAS DE SIN CITY 

 

Marvin, protagonista do primeiro volume da graphic novel, se refere à 

cidade como se ela fosse um ser vivo, chegando a mencionar como ela pensa e 

age. A relação entre os dois é um misto de amor e ódio – entre outros paradoxos 

expostos anteriormente – sem nunca um sentimento excluir o outro; podemos 

até dizer que os dois se completam. Marv é um homem que não se encaixa com 

nada que seja socialmente aceito; passa a vida bêbado, se escondendo das 

pessoas, nas sombras. Ele não é um homem bonito  – 

 

Quem era você além de um anjo de misericórdia, dando a um perdedor 
como eu a melhor noite de sua vida. Só Deus sabe por quê. Com 
certeza não foi pela minha aparência... Nem minha aparência nem 
mais nada em mim. Senhoras sem um décimo do que você tinha a 
oferecer me desprezavam pelo porco machão que eu sou.37 (MILLER, 
2014, p. 17) 

 

–, não é carismático, odeia e sempre se esconde da luz do sol, como 

vimos na figura 12, na página 41 desse trabalho: “Eu odeio a luz do sol. E os 

olhos”. Ao mesmo tempo, há momentos em que ele fala da cidade da mesma 

forma como fala de si, tão feia, caótica e indesejada como ele: “Sin City desaba 

atrás de mim, barulhenta e feia como o inferno.”38 (p. 85).  

                                                           
37 “Who were you besides an angel of mercy giving a two-time loser like me the night of his life? 
God knows why. It sure as hell wasn’t my looks… not my looks or anything else about me. Dames 
without a tenth of what you had to offer write me off as the macho pig I am.” 
38 “Sin City falls away behind me, noisy and ugly as all hell.” 
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A cidade de Basin City, ou como é chamada por seus moradores, Sin City, 

não é apenas um pano de fundo, um cenário por onde os habitantes passam 

todos os dias – como já dito anteriormente; ela interage e, muitas vezes, age 

como parceira de Marv em suas aventuras e desventuras. Sérgio Roberto 

Massagli (2008, p. 56) afirma que “a cidade é o tempo do flâneur” e, nela, ele é 

obrigado a defrontar-se com as contradições da vida moderna, principalmente 

ao “sentir-se sozinho em meio a seus semelhantes”, e está “condenado a vagar 

pela cidade como um embriagado em estado de abandono”. Apesar de divergir 

da representação clássica do flâneur39, Marvin tem em comum com este a 

solidão permanente e o fato de ser ele também um embriagado em estado de 

abandono. Além disso, encontramos ainda mais semelhanças se analisarmos a 

visão de Poe de flâneur em sua obra “O homem da multidão”; “para Poe, o 

flâneur é acima de tudo alguém que não se sente seguro em sua própria 

sociedade” (BENJAMIN, 1994, p.45). 

Marvin (sobre)vive em uma cidade onde é perseguido; uma cidade que o 

quer morto. Um ambiente opressor e diversas vezes criticado por ele e, mesmo 

assim, o protagonista consegue tirar vantagem da opressão, de seus corredores 

claustrofóbicos, becos e cômodos escuros, bueiros e dutos abertos para se 

esconder, fugir e, sobretudo, para acessar o submundo – único lugar onde é 

aceito, ou melhor, onde não é percebido pela maioria das pessoas. 

 

                                                           
39 “O flâneur é um gentleman que passa a maior parte de seu dia a vagar pelas ruas, observando 
o espetáculo urbano – as modas, as lojas, as construções, as novidades e as atrações. Seus 
meios de vida são invisíveis, ficando a sugestão de uma riqueza particular, porém sem a 
presença da responsabilidade familiar ou gerencial dessa riqueza. Seus interesses são 
primordialmente estéticos e frequenta cafés e restaurantes onde atores, escritores e artistas se 
encontram.” (WILSON, 1992, p. 94-95) 
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Figura 20 (ao lado), p. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 (acima), p. 185 
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Em ambas as figuras Marvin está oprimido e escondido, mesmo em céu 

aberto (floresta), apertado entre as muitas árvores, camuflado na escuridão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 (acima), p. 12:  

Logo na primeira cena, Marv reclama e critica a cidade de Sin City 

 

 “A noite está quente como o inferno. Tudo fede. É um quarto horrível numa 

parte horrível de uma cidade horrível. O ar condicionado é um barulhento 

pedaço de lixo que não conseguiria deixar uma bebida gelada nem se você 

deixasse bem em cima dele. ” 
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Figura 23 (acima), p. 35:  

Marvin camuflado nas sombras, escapa de um policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 (acima), p. 33:  

Acesso ao submundo por bueiros 
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Figura 25 (acima), p. 50: 

Marvin oprimido, entre duas paredes em um beco escuro. Ele faz parte 
das sombras 

 

“Ande pelo beco certo em Sin City e você consegue achar qualquer 

coisa” 
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Figura 26 (acima), p. 57:  

Marvin ameaça violentamente um cliente no bar da Kadie, mas ninguém 
presta atenção e todos agem normalmente, como se não fosse algo incomum  
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“Espalhe, Weevil. E consiga bastante dinheiro com isso porque vale a 

pena. Diz para eles que eu tenho aparecido nas espeluncas, bêbado, fora de 

mim, falando sem parar, chorando por uma gostosa chamada Goldie.” / “O que 

vai ser, Marv?” / “Uma dose e uma cerveja, Shellie. Obrigado,” 

 

Há ainda outros motivos que fazem Marvin criticar sua cidade, como a 

corrupção que age em toda a esfera da justiça: dos policiais, que supostamente 

existem para defender os cidadãos que tentam matá-lo, invadem a casa de sua 

mãe e matam sua agente de condicional – de quem Marvin tinha carinho e 

compreensão –, até os agentes que o fizeram assinar a carta de confissão que 

culminou na sua pena de morte; tudo no intuito de apagar pistas que pudessem 

levar alguém a descobrir os verdadeiros culpados pelos crimes que ocorreram. 

Como já mencionado anteriormente, nosso detetive não se preocupa com 

conceitos e regras morais estabelecidos na sociedade: ele vive pelas suas 

próprias regras, suas próprias leis e seu código de ética e moral. Esse aspecto 

se encaixa bem nos moldes do noir e neo-noir, já que no contexto pós-guerra, a 

visão de progresso e desenvolvimento havia sido substituída por um olhar 

sombrio e caótico da realidade; sendo assim, o cidadão desse espaço moderno 

“passa a criar mecanismos de defesa e sobrevivência, submetendo-se ou 

transgredindo-o de acordo com sua própria conveniência” (SILVA, 2013).  

Mas podemos afirmar que, em Sin City, é difícil viver guiando-se pelos 

valores sociais, já que muitas vezes, como as instituições de justiça nos 

mostram, eles estão corrompidos e invertidos. Basin City tem um distrito 

chamado Old Town, onde as prostitutas comandam, e seu governo busca paz, 
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afastado do caos e das atrocidades que acontecem depois do limite de Basin 

City (figura 27). Além de Marvin, as prostitutas são as únicas interessadas e 

determinadas a encontrar os culpados e vingar a morte de suas amigas, 

incluindo Goldie. De outro lado, o padre mais famoso, poderoso e idolatrado da 

cidade é o mandante e cúmplice de todos os assassinatos e da prisão e sentença 

do protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 (acima), p. 141:  

Prostitutas de Old Town 
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“Old Town é o motivo pelo qual ninguém chama ‘Basin City’ como está escrito 

no mapa. Foi o bisavô de São Patrick que fez isso acontecer. Naquela época, 

essa era uma cidade da corrida do ouro, no caminho para virar uma cidade 

fantasma. Aí o velho Roark teve uma ideia. Ele gastou cada centavo que ele 

tinha importando as melhores prostitutas da França e outros lugares assim. A 

notícia se espalhou e logo Sin City era a parada mais badalada do Oeste. As 

pessoas vinham de longe. Elas ainda vêm e é fácil saber o motivo. (...)” 

 

Dessa forma, Marvin sabe que não há nada ao seu alcance – nem ao 

alcance de ninguém – que vá mudar a sociedade de uma forma positiva. A 

cidade está condenada a ser daquela forma para sempre, não há como fugir; o 

melhor a ser feito é aprender a viver naquele ambiente o mais discretamente 

possível, para passar longe do radar das instituições corruptas e corrompidas 

até a morte. A menos que, no meio do caminho, algo perturbe a paz – como a 

morte de Goldie – e ele precise se expor; não com o objetivo de encontrar o 

culpado e leva-lo às autoridades designadas, mas vingar-se tomando suas 

próprias medidas e do jeito que ele considera apropriado. 

Apesar do frequente sentimento de estar perdido, preso, de não conseguir 

encontrar uma solução ou um caminho diferente para traçar e passar muito 

tempo criticando sua condição e desejando que as coisas fossem diferentes 

tanto na sociedade em geral quanto na cidade em que vive, o protagonista 

também é parte daquela realidade e é só nela que ele consegue viver. No filme 

D.O.A. (1949), a secretária do protagonista Frank Bigelow, Paula Gibson, faz um 

comentário perspicaz sobre a condição de vítima e produto da sociedade na qual 

ele se via. Frank foge da pequena cidade onde vivia para São Francisco e depois 
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Los Angeles, para escapar de um compromisso sério com Paula. Ele assume 

um tom fatalista por ter que fugir e viver em uma cidade grande e tão diferente 

do que estava acostumado, mas as vantagens para essa fuga são muitas, como 

não assumir suas responsabilidades, além de se ver livre de uma cidade 

pequena e sem perspectiva de futuro. Então, ao mesmo tempo, ele mesmo se 

colocou naquelas circunstâncias e elas se mostravam favoráveis para o futuro 

do personagem. Sobre isso, Paula diz: “Você é simplesmente como qualquer 

outro homem, apenas um pouquinho mais. Você tem o sentimento de estar 

encurralado, limitado, e você não sabe se gosta disso ou não”40. 

Assim, podemos ver algumas semelhanças com Marvin, em Sin City. O 

protagonista compartilha dos sentimentos citados e se comporta como se 

odiasse a cidade, mas, ao mesmo tempo, ela age como sua cúmplice e tem um 

relacionamento com ele de uma forma que, talvez, outra cidade não teria. Toda 

a interação entre os dois é paradoxal: ela o repele, mas também o acolhe; lhe dá 

o amor puro de uma noite por Goldie, e na manhã seguinte destrói sua paz 

matando sua amada; cria oportunidades para que ele possa expelir seus 

demônios e praticar toda a violência que é capaz, mas prepara armadilhas que, 

de uma forma ou de outra, o capturam e fazem da sua vida um inferno – como o 

próprio diz –, até o culminante momento de sua morte. 

 

 

 

                                                           
40 “You are just like any other man, only a little more so. You have a feeling of being trapped, 
hemmed in, and you don’t know whether or not you like it.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

(...) This city without top, without bottom, without 
limits. The only constant was the view that revealed 
everything in a single glance; a view both panoramic 
and kaleidoscopic.41  

   -Scott Bukatman (1997, p. 45) 

 

Ao longo dessa dissertação, fizemos uma conexão entre as cidades na 

Literatura e na História, de modo que conseguíssemos ver a representação de 

uma na outra. Para isso, traçamos uma cronologia histórica da formação das 

grandes metrópoles, analisamos os motivos políticos e sociais por trás do seu 

surgimento, e as consequências que elas trouxeram em âmbito nacional, como 

consolidações geográficas, econômicas e também sociais. 

Lewis Mumford se refere a uma atmosfera fatalista e pessimista que 

permeava a mente do proletariado: “A lei do crescimento urbano, ditada pela 

economia capitalista, significou a inexorável destruição de todas as 

características naturais que deleitam e fortificam a alma humana em suas 

atividades diárias” (2004, p. 452). Essa atmosfera tomou conta dos 

trabalhadores que sofriam com a exclusão social e jornadas de trabalho 

excessivamente longas e cansativas, criando uma constante crise no homem 

moderno que está sempre migrando em busca de sua identidade; assim, a 

cidade se torna casa e também prisão para a humanidade.  

Hélio Lopes (2008, p. 1) define processos estocásticos como “uma família 

de variáveis aleatórias definidas em um espaço de probabilidade". Nesse 

trabalho, estudamos as cidades não como objetos estáticos e imutáveis, mas ao 

contrário, como organismos vivos e sempre em transformação, segundo define 

                                                           
41 “(…) Essa cidade sem topo, sem fundo, sem limites. A única constante era a vista que revelava 
tudo em um único olhar; uma vista tanto panorâmica quanto caleidoscópica.” 
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Renato Cordeiro Gomes (2008). Sendo assim, podemos afirmar que as cidades 

são um processo estocástico, pois elas são um efeito acumulado de milhões de 

pessoas que por elas passaram, suas experiências e histórias acumuladas; 

assim como nossas vidas também podem ser consideradas processos 

estocásticos.  

Tudo que acontece nas cidades é agente de potencial evolução e 

mudança nelas, o que torna impossível descrevê-las sem a perspectiva social. 

Da mesma forma, quando contamos sobre elas, cada narrativa cria uma visão 

diferente umas das outras e também da original.  

Vimos também a cidade moderna como reflexo de um labirinto onde os 

homens são prisioneiros de um lugar sem início nem fim, composto de uma série 

de ruas, becos, prédios, casas e indústrias nos quais o homem está preso e é 

presa. 

 

Para introduzir nosso objeto de estudo, discutimos o contexto histórico, 

político e social que propiciou surgimento e desenvolvimento do noir e do neo-

noir e sua problemática definição: às vezes considerados gêneros, ciclos, estilos 

ou fenômenos, como argumenta James Naremore. Seja qual for a denominação, 

vimos que o noir foi um desdobramento da narrativa policial antecedente, e que 

veio seguido pelo neo-noir.  

Analisamos alguns pontos específicos que inserem determinadas obras 

nesses dois grupos, e também pontos de convergência e divergência entre os 

dois. Dentre esses pontos, vimos técnicas e recursos imagéticos e de narrativa 

considerados fundamentais para uma obra ser considerada noir ou neo-noir, e 

empregados para criação do clima e evolução da história e dos personagens; 
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além disso, discutimos o motivo de Sin City ser considerada uma obra neo-noir, 

analisamos nas imagens da obra os recursos estilísticos utilizados. 

Ao longo desse trabalho também analisamos o personagem principal do 

romance policial e de seus desdobramentos: o detetive hard-boiled. Tratamos 

sobre algumas questões problemáticas que cercam o personagem e o fazem ser 

mais atraente no contexto do mundo moderno ocidental, diferente do modelo 

precursor idealizado. Algumas dessas questões são suas muitas dúvidas e 

quase nenhuma certeza sobre a sociedade e sobre si mesmo, seus desvios de 

caráter, instinto de sobrevivência; além de estar sempre em busca de sua própria 

identidade e saber que não pertence ao mundo no qual vive, sentindo-se sempre 

inapropriado e vivendo guiando-se por seu próprio código moral. 

Na busca de provar que a cidade de Basin City é mais que apenas setting 

da obra Sin City, apresentamos o conceito de setting e vimos que, em várias 

obras, as cidades deixam de ser plano de fundo para serem personagens 

principais, sendo capazes de afetar a narrativa e interagir com os outros 

personagens – principalmente com o protagonista, Marvin – como é de costume 

nas cidades no noir e neo-noir.  

Selecionamos imagens de Sin City, para discutir como acontece essa 

interação entre cidade e personagem, principalmente com Marvin, mostrando 

assim o relacionamento paradoxal entre os dois, no qual a cidade apresenta 

tantas vantagens quanto desvantagens para o protagonista.  

Ao tratar desse tema, não deixamos de mencionar outras cidades icônicas 

das obras noir e neo-noir e discutir os motivos que tornaram as cidades do oeste 

dos Estados Unidos – principalmente Los Angeles – tão presentes nas 

narrativas. 
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Para finalizar esse trabalho, é importante ressaltar que o nosso intuito foi 

apresentar indícios e buscar reflexão sobre um tema extremamente vasto, sobre 

o qual não temos a intenção nem a pretensão de acreditar que apresentamos 

tudo que há para ser analisado e estudado.  

Sendo assim, reconhecemos que o trabalho está incompleto, já que não 

é possível esgotar um assunto de tamanha extensão; principalmente por se tratar 

de uma mídia que conseguiu vencer o preconceito intelectual e começa a 

aparecer nos estudos acadêmicos há pouco tempo.  

Ainda, pretendo me aprofundar mais nos assuntos tratados, ampliando o 

tema e, se possível, vir a apresentar um novo trabalho no futuro. 

 

Concluo esse trabalho com a frase de Shelley42: “O inferno é uma cidade 

semelhante a Londres, uma cidade esfumaçada e populosa. Existe aí todo tipo 

de pessoas arruinadas e pouca diversão, ou melhor, nenhuma, e muito pouca 

justiça e menos ainda compaixão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 BRESCIANI, 1982. 
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