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1. Introdução 

Cinema e literatura se encontram presentes na vida cotidiana, seja enquanto arte, seja 

enquanto formas de ler e pensar o mundo através do que está exposto numa tela, ou escrito 

em um livro. E cada gênero, literário ou cinematográfico, que se encontra representado por 

estas formas de arte, reflete os aspectos inerentes a sociedade na qual teve sua origem. 

Nas décadas de 20 e 30, a sociedade vivia sob as cinzas da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), e diversos movimentos artísticos surgiram no período, entre eles a nomeada 

Geração Perdida1, que revolucionou a literatura ao adotar, entre suas características, o uso de 

uma linguagem direta e acessível aos leitores comuns, e temáticas que refletem os 

sentimentos compartilhados pela sociedade da época: a perca de valores e esperança, a 

futilidade associada ao desespero, e os sentimentos de não-pertencimento e ansiedade. 

Esta nova forma de se fazer literatura influenciou gerações posteriores, que 

compartilhavam de atmosfera semelhante (A Grande Depressão de 29, as prévias da Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945)), entre elas, a geração de escritores como James M. Cain, 

Raymond Chandler e Dashiell Hammet, conhecidos como percursores do romance Noir. 

Gênero que surgiu entre as décadas de 1930-1940, inicialmente por meio das populares 

revistas de emoção (Pulp fiction), obras de circulação barata e consideradas inferiores de 

acordo com a crítica elitista. 

O romance Noir se caracteriza por sua linguagem seca e direta, repleta de personagens 

que se contrapõem aos ideais de “herói” e “vilão”, possuindo características mais humanas 

(caráter dual, mortais e escravos dos próprios desejos), geralmente presos ao fatalismo2. A 

atmosfera dominada pelo crime e a corrupção, repleta de cenários urbanos, beirando a 

decadência e até mesmo, uma dose de melancolia.   

Este tipo de literatura é uma das fontes diretas para uma série de filmes lançados entre 

as décadas de 1940 e 1950, responsáveis pelo que ficou conhecido como Film Noir ou 

estética Noir para alguns críticos, pois o Noir no cinema ainda gera controvérsias em relação 

                                                
1 De acordo com a Encyclopaedia Britannica, The Lost Generation of Writers, é o termo que foi usado por 

Gertrude Stein para se referir a um grupo de artistas e escritores norte-americanos expatriados que viviam em 

Paris na década de 1920, entre eles Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald e John dos Passos.  
2 “Uma maneira corrente de se entender o fatalismo é pensá-lo como a doutrina que ensina a necessidade 

inevitável do cumprimento do fado (ou destino). Isto é, o fatalismo consistiria na ideia segundo a qual todos os 

acontecimentos já estão, de antemão, irremediavelmente fixados e que o destino será forçosamente realizado.” 

NETO, João Evangelista Tude de Melo. O eterno retorno do mesmo e a subversão da noção de fatalismo. 

Discurso, São Paulo, v. 48, n. 2, pág. 121-133, 2018. 
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ao que seria (gênero, estética, ciclo ou movimento), e em relação ao seu tempo de vigência 

(enquanto alguns defendem que o termo se aplica apenas a uma série especifica de filmes 

lançados entre 1940-1950, outros defendem a semelhança entre as suas características 

estéticas a alguns filmes lançados nas décadas seguintes). 

Levando em consideração a relevância dessas obras no campo das narrativas, por 

marcarem uma série de mudanças nas formas de representar e refletir as questões presentes 

naquela sociedade, bem como as relações entre as duas linguagens no interior do gênero Noir, 

esta pesquisa buscou desenvolver uma análise comparativa entre as obras O destino bate à 

porta/The postman always rings twice, do escritor e jornalista norte-americano James M. 

Cain, e Os assassinos/The Killers, do escritor aclamado da geração perdida (Lost Generation) 

Ernest Hemingway, e suas adaptações homônimas lançadas em 1946, dirigidas 

respectivamente por Tay Garnett, cineasta norte-americano, e  pelo alemão Robert Siodmak. 

O conto Os Assassinos, escrito por Ernest Hemingway possui estrutura simples, 

narrado de forma semelhante a uma peça teatral, na qual a história vai sendo contada por 

meio das falas das personagens, estas sendo reproduzidas de forma direta. O enredo segue 

Al e Max, dois assassinos contratados que entram em uma lanchonete procurando pelo ex-

boxeador Ole Andreson, “o sueco”, este se encontra em um quarto de pensão, cansado, pronto 

para se entregar ao seu destino (a morte). 

Esta situação narrada no conto deu origem a uma história noir genuína, numa 

adaptação cinematográfica que foi indicada ao Oscar em quatro categorias: Melhor Diretor, 

Melhor Roteiro, Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora, fato incomum para este tipo de 

produção. O filme busca explicar os fatos que levaram a esse acontecimento, para isso foram 

adicionados temas e personagens arquétipos do cinema noir, como o homem perseguido pelo 

peso do passado, a sedutora e perigosa Femme fatale, e o detetive disposto a fazer o possível 

para desvendar o crime.   

Em o destino bate à porta, de James M. Cain, a história é narrada em primeira pessoa 

pelo protagonista Frank Chambers, um “vagabundo” que vive de cidade em cidade, 

realizando trabalhos diversos, quando o convém. As coisas mudam quando vai parar em um 

pequeno restaurante na Califórnia, e o proprietário Nick Papadakis, “o grego”, lhe oferece 

um emprego. Inclinado a recusar e seguir em frente, o protagonista muda de ideia ao ver Cora 

Smith/Papadakis, a esposa do grego. A atração entre os dois é imediata, e imersos em uma 
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paixão explosiva, começam a planejar o assassinato de Nick. 

Em meio a uma série de acontecimentos: a concretização do assassinato, as 

investigações sobre o crime, a desconfiança entre os dois e a traição; o relacionamento 

começa a esfriar e uma chance de recomeço aparece quando Cora revela estar grávida 

“Roubamos uma vida, não foi? Agora vamos dar uma vida de volta” (CAIN, 1984, pág. 115). 

Os dois seguem para um banho no mar, como uma tentativa de purificação e reconquista da 

confiança, mas o destino não poderia permitir um final feliz, e um acidente acaba com a vida 

de Cora. Frank também pagará com a própria vida e, no corredor da morte, narra sua história.  

Para traçar a análise comparativa entre as obras se fez necessário um recorte temático. 

A escolha abarcou base bibliográfica que trata de elementos necessários para interpretação 

das obras supracitadas, nos campos da literatura e do cinema; teorização do gênero e suas 

principais características nas duas linguagens; e conceitos relacionados a tradução 

intersemiótica e a teoria da adaptação. 

O presente relatório visa apresentar os resultados finais desta pesquisa, referente ao 

plano de trabalho “Uma análise intersemiótica das estruturas narrativas de obras do gênero 

Noir”, aprovada pelo edital n°01/2020 COPES/POSGRAP/UFS e realizada durante o período 

de agosto de 2020 a agosto de 2021. Ao longo do documento serão apresentadas as atividades 

realizadas durante o período, os principais resultados e as considerações a respeito do projeto 

como um todo. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

O principal objetivo desta pesquisa foi traçar uma análise comparativa entre a 

linguagem literária e a cinematográfica, tendo como base um recorte teórico da tradução 

intersemiótica e da teoria da adaptação, entre as obras literárias Os Assassinos (1927), 

Ernest Hemingway e O destino bate à porta (1934) e suas adaptações homônimas, 

ambas lançadas em 1946, dirigidas respectivamente por Robert Siodmak e Tay Garnett.  

2.2 Objetivos específicos 

 Realizar um levantamento bibliográfico para a construção do aparato teórico da 

pesquisa; 

 Estudar a questão da tradução intersemiótica, na tradução do texto para a tela, 
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abordando as teorias relacionadas ao campo de estudos da adaptação, as quais, 

enquanto base teórica, darão amparo à dimensão principal da pesquisa; 

 Investigar a importância do contexto histórico na construção ou reelaboração do 

gênero noir; 

 Analisar as especificidades das formas literárias conto e romance; 

 Fazer uma análise do gênero noir no âmbito da literatura e do cinema, investigando 

suas características fundamentais na construção narrativa do conto Os Assassinos 

(1927) e sua adaptação homônima (1946); 

 Fazer uma análise do gênero noir no âmbito da literatura e do cinema, investigando 

suas características fundamentais na construção narrativa do romance O destino bate 

à porta (1934) e sua adaptação homônima (1946); 

 

3. Metodologia 

No que concerne ao procedimento metodológico deste projeto, foi selecionada 

inicialmente a referência bibliográfica que serviu como base para a construção da pesquisa, 

abrangendo todo o conteúdo necessário para a compreensão da temática estudada, 

envolvendo desde aparato teórico fundamental para contextualização social, histórica e 

cultural do gênero noir no cinema e na literatura, e as obras supracitadas, até obras referentes 

as teorias da literatura, do cinema, e da tradução entre linguagens distintas (tradução 

intersemiótica). 

Após o levantamento bibliográfico, se fez necessária a elaboração de um cronograma 

de leituras, fichamentos e análises das obras literárias e cinematográficas bases para o projeto. 

Para a construção deste cronograma foi necessário traçar uma linha específica a seguir, tendo 

a pesquisa sido dividida em quatro partes principais. 

A primeira parte foi reservada para a leitura e análise do conto Os Assassinos, escrito 

em 1927 por Ernest Hemingway. Para esta fase se fez necessária a revisão de teorias da 

literatura referentes a análise estrutural de obras literárias, e a leitura de outras obras do autor 

para tornar possível a observação das características da sua escrita e contextualização da sua 

obra. 

Nesta etapa, além do conto em questão, foram lidos outros contos do escritor, 

pertencentes ao volume dois da sua antologia de contos lançada no Brasil, bem como seu 
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romance de 1929, Adeus às armas. Ambas as obras foram lidas com o objetivo de perceber 

características particulares ao seu estilo de escrita, para posteriormente avaliar a aproximação 

do seu estilo com o de escritores que se tornaram percursores do gênero noir na literatura. 

A análise do conto foi realizada com o auxílio de textos a respeito da teoria da 

literatura, com foco na análise estrutural de obras literárias. A bibliografia básica para esta 

etapa foi constituída pelas seguintes obras: Forma e sentido do texto literário, Salvatore 

D’Onofrio (2007); e A criação literária: prosa 1, Massaud Moisés (2006), para analisar os 

elementos que compõem o enredo literário (tempo, espaço e expedientes literários) e as 

características do conto, respectivamente; e para a análise dos personagens foram usados 

como referência: A personagem, Beth Brait (2017) e A personagem de ficção, Antônio 

Candido et al. (2009).  

A segunda etapa foi direcionada para fichamentos e considerações a respeito da 

caracterização do gênero noir no cinema e na literatura. Tendo em vista a diferença nas duas 

linguagens e suas distâncias temporais (tendo ganhado notoriedade na literatura no início dos 

anos 1930, e no cinema tendo surgido nos anos 1940), esta etapa se subdividiu em duas 

partes, cada uma focada em uma linguagem. 

No que concerne à literatura, a base teórica se constituiu pelas obras O que é romance 

policial, Sandra Lúcia Reimão (1983); As estruturas narrativas, Tzvetan Todorov (2006).  

Além destas, algumas leituras complementares se fizeram necessárias para se compreender 

a questão do gênero na literatura, a saber: A poética clássica, Aristóteles (1985); Gêneros 

literários, Angélica Soares (2007); e Conceitos fundamentais da poética, Emil Staiger 

(1977). 

Para contextualização do noir no cinema se fez necessária a análise de obras que 

caracterizam o gênero quanto aos elementos que articulam a sua diegese (principais temáticas 

abordadas pelas produções cinematográficas do período, arquétipos de personagem e a 

exploração do ambiente urbano) e a sua estética (fotografia, iluminação, etc.). Foi 

imprescindível a leitura dos livros O outro lado da noite: Filme Noir, A. C. Gomes de Mattos 

(2001); Film Noir, Silver & Ursini (2012), e capítulos referentes ao cinema noir em História 

do cinema mundial, Fernando Mascarello (2006). 

Nesta etapa foi realizada também a análise do filme Os Assassinos (1946), dirigido 

por Robert Siodmak, usando como base estudos a respeito da caracterização do gênero noir 
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no cinema, e o livro ensaio sobre a análise fílmica, Francis Vanoye & Anne Goliot-Lété 

(1994), que forneceu base sobre como proceder na análise de obras cinematográficas. 

A terceira etapa compõe a base principal para a análise comparativa entre as obras, 

pois neste momento se iniciaram os estudos a respeito da adaptação de uma linguagem 

artística para a outra – na pesquisa em questão, da transposição do texto para a tela3. Duas 

obras se fizeram fundamentais para traçar a análise e compreender o processo de 

intersemiose: Tradução intersemiótica, do professor espanhol Julio Plaza (2013), e Uma 

teoria da adaptação, da teórica literária canadense Linda Hutcheon (2006). 

Esta etapa contém a base da pesquisa e, de início, deveria constituir a primeira fase 

do trabalho, mas devido à dificuldade em conseguir acesso as obras, precisou ser adiada. Este 

fato não prejudicou a pesquisa em aspecto algum. Inclusive, esta inversão na ordem 

proporcionou toda uma base anterior que contribuiu para traçar a análise comparativa entre 

as primeiras obras estudadas: O conto Os Assassinos e sua adaptação cinematográfica 

homônima.  

A etapa final do projeto foi reservada para as análises do romance O destino bate à 

porta, escrito pelo norte-americano James M. Cain, e sua adaptação cinematográfica 

homônima, dirigida pelo cineasta norte-americano Tay Garnett em 1946. Cada obra foi 

analisada, a primeiro momento, em suas especificidades, enquanto obras individuais, levando 

em consideração todo o referencial teórico apreendido durante as primeiras etapas da 

pesquisa; para então traçar a análise comparativa entre elas. 

Em cada etapa foram realizadas reuniões virtuais para discutir o que estava sendo 

trabalhado, e sanar possíveis dúvidas. 

 

4. Resultados e discussões 

Os principais resultados desta pesquisa foram organizados em um artigo (ver 

APÊNDICE I). Nele é apresentada uma análise completa, dividida em cinco seções, além da 

introdução e conclusão. Cada seção corresponde a um tópico fundamental para o 

desenvolvimento da pesquisa, e envolve as considerações mais relevantes analisadas no 

                                                
3 “Livro e filme estão distanciados no tempo: escritor e cineasta não têm exatamente a mesma sensibilidade e 

perspectiva, sendo, portanto, de se esperar, que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com o 

seu próprio contexto, inclusive atualizando a pauta do livro.” XAVIER, Ismail. “Do texto ao filme: a trama, 

a cena e a construção do olhar no cinema.” In: PELLEGRINI, Tania et al. Literatura, cinema e televisão. São 

Paulo: Senac/Itaú cultural, 2003, p. 62. 
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âmbito do projeto. 

A primeira seção foi reservada para a caracterização e contextualização do romance 

noir. Nela são encontradas também algumas noções sobre a classificação dos gêneros 

literários. Sua construção foi baseada nas obras citadas no procedimento metodológico 

mencionado anteriormente, bem como algumas teses e dissertações que trazem em seu 

conteúdo considerações a respeito do tema. O acréscimo de tais obras se fez necessário para 

ampliar a visão, e oferecer uma base mais sólida ao trabalho. 

Em seguida foi contextualizado e caracterizado o gênero noir no cinema, abordando 

os principais textos de referência sobre a estética das obras cinematográficas do gênero, e as 

diferentes ideias a respeito do que seria o noir, quais os principais elementos que o 

constituem. O texto aborda também as fontes literárias e cinematográfica que foram o ponto 

de partida para o seu surgimento. 

A terceira seção aborda um breve estudo a respeito da tradução intersemiótica e da 

teoria da adaptação, pontos chaves para a construção da análise comparativa entre as obras 

literárias e cinematográficas bases da pesquisa. O objetivo desta seção é mostrar que uma 

adaptação não é uma cópia, e sim a uma releitura que, para a sua construção passa pelo 

processo de recontextualização e criação. 

Por fim, as duas últimas seções apresentam as análises comparativas entre as obras. 

Sendo a quarta seção reservada ao conto Os Assassinos, Ernest Hemingway, e sua adaptação 

homônima dirigida em 1946 por Robert Siodmak; e a quinta reservada ao romance de James 

M. Cain e a adaptação de Tay Garnett (1946), ambos intitulados O destino bate à porta. Cada 

obra foi analisada primeiramente em suas próprias linguagens, enquanto obra literária e 

enquanto obra cinematográfica, e comparadas com base nas suas semelhanças e diferenças 

(desde as questões inerentes as suas próprias linguagens, até as relacionadas aos seus 

enredos).  

 

5. Conclusões 

Através da pesquisa foi possível confirmar as ideias da teoria da adaptação e da 

tradução intersemiótica, no que tange ao aspecto criativo envolvido na transposição de obras 

da linguagem literária para a cinematográfica. Enxergar o processo de tradução 

intersemiótica como a mera cópia de uma obra base é inviável, tanto pelas naturezas distintas 
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das linguagens, quanto pela leitura e interpretação que se faz da obra. Enquanto a obra 

literária (no projeto em questão, as obras de referência para suas adaptações) é realizada por 

uma única pessoa, o escritor; a obra cinematográfica é o resultado de um trabalho coletivo 

(diretor e roteirista trabalham em conjunto, além deles, todo o grupo de atores e responsáveis 

pela construção dos cenários, dos sons e dos figurinos contribuem para o resultado final de 

um filme). 

Em ambas as adaptações a base, ou essência, das obras adaptadas se manteve. 

Algumas características entre elas se assemelham, por pertencerem ao mesmo gênero/estética 

cinematográfica, carregam personagens, temáticas, aspectos visuais característicos.  

Sendo a primeira obra analisada, Os Assassinos, um conto escrito por Ernest 

Hemingway, que de forma geral se distancia do gênero noir, exceto pela sua estética literária 

e a atmosfera da obra em questão, sua adaptação foi ainda mais além no processo de criação, 

não só traduziu o conto para as telas em um gênero distinto da obra de origem, preencheu 

suas lacunas e estendeu a história para atender aos parâmetros temporais do filme. 

Já a segunda obra, O destino bate à porta, manteve em sua adaptação boa parte das 

características, sofrendo leves inversões na série de acontecimentos e explorando de forma 

implícita algumas questões do romance, como a paixão visceral entre o casal de 

protagonistas, por exemplo. 

  

6. Perspectivas de futuros trabalhos 

A intenção é dar continuidade ao projeto, aprofundar os conhecimentos a respeito das 

linguagens trabalhadas (cinema e literatura), do gênero noir em si, e do processo de tradução 

intersemiótica como um todo, desta vez explorando outras obras. Embora tenha havido tempo 

o suficiente para cumprir o plano proposto, como primeira experiência em projetos de 

iniciação cientifica, é importante ampliar alguns conceitos que, a primeiro momento podem 

ter sido deixados em segundo plano. 

 Havendo a oportunidade, também não é descartada a possibilidade de apresentar o 

plano em questão em eventos que venham a surgir, visto que não foi possível apresenta-lo 

até o momento. Também não é descartada a publicação do artigo, seja da forma como se 

encontra no apêndice I, seja aprimorando-o e até produzindo outros, trabalhando cada obra e 

sua adaptação de forma individual. 



 

11 
 

Projetos de iniciação a pesquisa oferecem o primeiro contato com a pesquisa e a 

escrita acadêmicas, o que torna fundamental o envolvimento dos discentes com tais projetos.  
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atividades extras desejadas. Desta forma, a participação em atividades durante o período se 

limitou a alguns eventos online ofertados pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

sempre que possível. Segue a lista das atividades de extensão (os certificados podem ser 

encontrados no ANEXO I), todas elas na condição de ouvinte: 

 Cinema e Outras Artes: Cartografando Poéticas de Pesquisa; 

 I Simpósio de Cinema e História (PPGCINE/UFS): “Cinema, História e 

Interdisciplinaridade; 

 Ocupação da Cinemateca DCOS/UFS: Fomento a Crítica e a Cinefilia Universitária 

e Sergipana; 

 I Simpósio de Pesquisa em Cinema e Interdisciplinaridade; 

 

APÊNDICE I 

 

UMA ANÁLISE INTERSEMIÓTICA DAS ESTRUTURAS NARRATIVAS DE 

OBRAS DO GÊNERO NOIR 

Resumo: O presente artigo pretende traçar uma análise intersemiótica entre o conto Os 

Assassinos, escrito por Ernest Hemingway e o romance O destino bate à porta de James 

M. Cain, e suas adaptações cinematográficas homônimas, dirigidas respectivamente por 

Robert Siodmak e Tay Garnett. Para tal análise o artigo foi dividido em cinco seções, 

sendo as duas primeiras reservadas a contextualização e caracterização do gênero noir, na 

literatura, desde a sua origem como uma tipologia pertencente a ficção policial; e no 

cinema, abordando suas principais fontes e suas particularidades estéticas. Tendo em vista 

o caráter comparativo da análise entre as duas linguagens, a terceira seção traz algumas 

considerações a respeito da tradução intersemiótica e da teoria da adaptação, com um 

recorte bibliográfico necessário para a construção das análises das obras supracitadas, que 

se encontram respectivamente nas seções quatro e cinco. 

 

Palavras-chave: Adaptação. Cinema. Literatura. Noir. 

 

1. Introdução 

Literatura e cinema se apresentam ao receptor por meio de diferentes sistemas de 

signos, enquanto a literatura comunica por meio da palavra, o cinema faz uso da imagem. 

Apesar desta diferença na forma de comunicar, se assemelham quando se leva em 

consideração que ambos trazem um enredo, uma série de acontecimentos que acompanham 
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uma personagem, ou grupo de personagens, em um determinado tempo e espaço. 

O fato de que ambas as linguagens trazem uma história torna comum encontrarmos 

no cinema adaptações de obras literárias, nos mais diversos gêneros, entre eles o gênero noir 

que, durante os anos 1940-1960 levou as telas obras dos mais diversos escritores do romance 

noir. 

Na literatura, o noir deriva das Pulp fiction, popularmente conhecidas como “revistas 

de emoção”. Estas revistas surgiram na virada do século XIX para o Século XX, eram feitas 

em papéis baratos e possuíam linguagem popular, desta forma eram acessíveis as diversas 

camadas da sociedade. No que tange a temática, as histórias retratavam problemas que 

assolavam a população naquela época como a violência e a urbanização, por exemplo.    

No cinema, a origem do noir é um pouco mais complexa. Ainda não há um consenso, 

quanto ao que seria o cinema Noir, tendo teóricos que o consideram um gênero, enquanto 

outros o consideram um movimento, um estilo ou um ciclo. Não há dúvidas, porém, que uma 

das suas fontes se encontra na literatura noir.  

Levando em consideração as duas linguagens, suas diferenças e semelhanças, e a 

forma como elas se apresentam no gênero Noir, este trabalho visa traçar um estudo 

comparativo entre duas obras literárias e suas adaptações cinematográficas. Para tal estudo 

se faz necessário, primeiramente, apresentar o gênero na literatura e no cinema, levando em 

consideração o contexto no qual surgiram e suas principais características, bem como 

algumas considerações a respeito da teoria da adaptação e da tradução intersemiótica 

Tendo esta contextualização realizada, serão apresentadas analises comparativas 

entre as seguintes obras: O conto Os Assassinos/The Killers de Ernest Hemingway e sua 

adaptação cinematográfica homônima de 1946, dirigida por Robert Siodmak, e o romance O 

destino bate à porta/The postman always rings twice, escrito por James M. Cain e sua 

adaptação dirigida por Tay Garnett, também lançada em 1946.   

O conto Os Assassinos, escrito por Ernest Hemingway segue Al e Max, dois 

pistoleiros que entram em uma lanchonete procurando pelo ex-boxeador Ole Andreson, “o 

sueco”, este se encontra em um quarto de pensão, cansado, pronto para se entregar ao seu 

destino (a morte). 

Esta situação narrada no conto serve como ponto de partida para a adaptação 

cinematográfica, na qual o diretor busca explicar os fatos que levaram a esse acontecimento, 
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para isso foram adicionados temas e personagens arquétipos do cinema noir, como o homem 

perseguido pelo peso do passado, a sedutora e perigosa Femme fatale, e o detetive disposto 

a fazer o possível para desvendar o crime.  

Em o destino bate à porta, de James M. Cain, Frank Chambers narra sua própria 

história. Levando uma vida errante e realizando trabalhos diversos, quando o convém, vê seu 

destino mudar ao chegar em um pequeno restaurante na Califórnia, e o proprietário Nick 

Papadakis, “o grego”, lhe oferece um emprego. O protagonista não tem interesse no trabalho, 

mas muda de ideia ao ver Cora Smith/Papadakis, a esposa do grego. A atração entre os dois 

é imediata, e imersos em uma paixão explosiva, começam a planejar o assassinato de Nick. 

   

2. O Noir na Literatura 

As obras literárias se dividem em gêneros, segundo Soares (2007) esta denominação 

fica mais compreensível se for levado em consideração que gênero significa tempo do 

nascimento, origem, classe, espécie e geração, e que através dos tempos têm-se associado 

cada obra literária a uma espécie ou classe. Além disso pode mostrar como o período do 

nascimento e a origem geram uma nova modalidade literária. 

A respeito desta classificação das obras literárias, quanto à forma, Aristóteles (1985) 

propôs a divisão dos gêneros em lírico, épico e dramático, no qual cada um desses gêneros 

carrega forma própria de se apresentar. 

Ao presente estudo interessa o gênero épico, no qual uma história é contada. 

Atualmente este gênero, conhecido também como gênero narrativo, envolve uma série de 

subdivisões como o romance, o conto, a crônica, a fábula e a epopeia; estes, por sua vez, 

podem ser classificados de acordo com a temática que apresentam: terror, drama, comédia, 

policial, etc.  

O romance, categoria do narrativo, vem a ser a forma narrativa que, 

embora sem nenhuma relação genética com a epopeia, a ela equivale 

nos tempos modernos. E, ao contrário da epopeia, como forma 

representativa do mundo burguês, se volta para o indivíduo. 
(SOARES, 2007, pág. 42) 

 

Como mencionado anteriormente, há uma divisão em tipologias no interior de obras 

pertencentes ao mesmo gênero. E esta classificação será tomada adiante, pensando no porque 

desta classificação até chegar a uma definição da tipologia que é o objeto deste estudo (o 
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romance noir).   

É possível pensar na razão desta classificação como uma forma de tornar palpável o 

seu estudo, ou como mencionou Todorov (2006), a classificação de obras literárias em 

gêneros é uma forma de analisa-las, com base em suas características comuns. Porém, um 

gênero literário não possui apenas obras que carregam em si uma estrutura especifica e uma 

série de traços em comum, um gênero literário representa também os aspectos social, 

histórico e cultural do período do seu surgimento. 

Não se pode ignorar, por outro lado, o fato de que nenhum gênero (assim como seus 

subgêneros e suas tipologias) existe puramente, sem carregar características de outros 

gêneros. Esta qualidade é nomeada por Staiger (1977) de hibridismo dos gêneros. Todorov 

(2006), abordando este “hibridismo” de outra forma, afirma que todo grande livro carrega a 

existência de dois gêneros: a do seu antecessor, que por ele é transgredida, e a do gênero que 

cria. 

Sendo a tipologia policial (e as suas subdivisões) um gênero da narrativa, não se pode 

deixar de lado que existem também aspectos histórico, social e cultural que influenciaram o 

seu surgimento. 

O romance policial, “devido a sua considerável diversidade, pode ser dividido em: 

romance criminal, de suspense, de detetive, noir, gótico e/ou sobrenatural e de terror” 

(LUCAS, 2010, pág. 60). Sendo o romance noir o foco deste estudo. Considerada a primeira 

grande virada do romance policial clássico, o denominado romance de enigma que surgiu na 

Inglaterra no século XIX, sucedendo o seu antecessor cronológico, mas existindo 

simultaneamente a ele  

No século XX, com a emergência de novas configurações sociais, 

políticas e culturais, o pensamento positivista passa a ser 

questionado. Surge entre as décadas de 20 e 30, um desdobramento 
daquele tipo de narrativa que exalta o raciocínio e a lógica como meio 

de alcançar a verdade: o romance Noir. (NEBIAS, 2017, pág. 186-

187). 
 

O início do século XX abriga acontecimentos que devastaram todo o mundo, eventos 

estes que influenciaram diretamente na produção artística da época. A Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) que, mesmo após seu fim, deixou suas cinzas; seguida pela Grande 

Depressão (1929), longo período de recessão econômica que afetou vários países ao redor do 

mundo, inclusive os Estados Unidos. E é neste período, nas prévias da Segunda Guerra 
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Mundial (1939- 1945), em meio ao alto índice de violência e formação de facções criminosas, 

junto ao desemprego e todos os males trazidos por ele, que surge o romance policial da série 

negra. 

 
A narrativa Noir se espelha na sociedade americana da época, que se 

encontrava sob o efeito de grande confusão política que se seguiu a 

Primeira Guerra Mundial, o chamado “período da desilusão”. De 
acordo com Mandel, “com a Lei Seca nos Estados Unidos, o crime 

atingiu a sua maioridade, se expandindo das margens da sociedade 

burguesa até o âmago de todas as atividades” (1988, pg. 59). E mais 
com a chegada da depressão ocorre a “expansão quantitativa do 

crime” e sua “transformação qualitativa, com o consequente domínio 

do crime organizado” (1988, p. 59). (NEBIAS, 2017, pág. 188) 
 

Os ideais filosóficos também estavam mudando. Não havia mais espaço para a 

filosofia positivista predominante antes de tais acontecimentos, filosofia esta que esteve 

presente no período no qual Edgar Allan Poe deu início ao que ficou conhecido como 

romance policial do tipo enigma, através da criação de seu famoso detetive Auguste Dupin. 

A atmosfera pessimista que dominou o mundo nesta virada do século influenciou no 

surgimento da uma filosofia existencialista. Essa reviravolta no mundo é refletida na 

reviravolta no romance policial, com uma nova onda que se opõe ao que circulava no estilo 

(o romance do tipo enigma), como aborda Reimão: 

A partir desse ponto inicial – oposição ao romance enigma - , 

enumeram-se todas as características correlatadas do romance 

enigma abandonadas pelo romance ‘Série Noire”: otimismo, 
moralidade convencional, espirito conformista e um detetive que 

sempre resolve o mistério […] A imoralidade ou amoralidade é 

admitida e não aparece apenas como contraponto da moralidade 
geralmente admitida como tal, não há conformismo, o detetive 

também é falível e nem sempre há mistério, um enigma inicial e 

radicaliza-se, por oposição, a apresentação, avisando-se que pode até 
ocorrer que não haja detetive. (REIMÃO, O que é romance policial, 

1983, pág. 56-57). 

 

As primeiras estórias noir começaram a surgir através de publicações em pulp fiction, 

revistas de circulação rápida que se popularizaram na época, a baixo custo e com a linguagem 

popular, sendo acessíveis as camadas menos abastadas da sociedade, tendo como percursores 

Dashiell Hammet, Raymond Chandler e Carroll John Daly. 

A diferença no período histórico entre os dois estilos do romance policial também 

proporcionou mudanças no cenário, na construção dos personagens, na linguagem, na 
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temática e no discurso narrativo. 

A cidade é um aspecto muito importante para a caracterização do noir, o cenário é 

quase um personagem. Ela corresponde as ruas dos subúrbios, onde o perigo e a violência 

podem ser encontrados a qualquer momento. 

No policial noir, a cidade se revela corrupta, suja, com indivíduos 

violentos e cheios de vícios: drogas, álcool, cigarro, sexo. A justiça 
não existe, nem sempre há solução para os crimes, nem punição para 

o culpado, e a lei e a moral são movidas pelo dinheiro, é ele que 

impera nas relações sociais. Mais ainda: ele é a chave nesse tipo de 
narrativa policial. (NUNES, 2014, pág. 45) 

 

Os personagens não são puramente bons ou maus, são moldados pelo meio e suas 

ações para se adaptar a este meio não são previsíveis. O herói (ou anti-herói no caso) não são 

dopados de virtudes e atos grandiosos, são mais humanos  

Com Hammet o romance policial humaniza-se; passa a ter como 

personagens seres de carne e osso – assassinos de aluguel, policiais 

corruptos, pequenos escroques, prostitutas, chantagistas, traficantes 
e detetives particulares que não são “máquinas pensantes”, mas 

homens normais. (MATTOS, 2001, pág. 25) 

 

Os romances da Série Noire carregam alguns estereótipos de personagens que se 

opõem ao seu antecessor (o romance de enigma), entre eles, além do detetive que rompe a 

ideia de um ser inalcançável, que resolve todos os problemas na base do raciocínio lógico e 

dedutivo, sem se envolver de forma direta com os crimes que desvenda (embora haja um 

envolvimento psicológico, quase um vício pelo enigma a ser desvendado); No noir o leitor é 

apresentado a um anti-herói humano, que podendo ou não ser um detetive, se encontra 

envolvido psicologicamente no crime, emerge no submundo, com uma certa impulsividade, 

se submetendo a qualquer coisa que possa lhe acontecer. 

Surge também a personagem feminina que abandona o papel de vítima, de quem 

precisa de algum tipo de salvação, e passa a ser representada como uma mulher sedutora, de 

caráter duvidoso, que usa de seus atributos físicos para atingir seus objetivos, o arquétipo da 

femme fatale. 

No que tange a linguagem, o noir faz uso do discurso coloquial, cheio de sarcasmo e 

até mesmo vulgaridade, sem medo de usar termos considerados “chulos”, os pudores são 

postos de lado ao tratar de temas relacionados a violência e as relações amorosas viscerais. 

O crime existe como se fosse natural, algo com o que os personagens estão adaptados; assim 
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como a corrupção. 

Quanto ao discurso narrativo, a este tipo de literatura é comum encontrar a narração 

em primeira pessoa, geralmente o protagonista, que narra a série de acontecimentos do seu 

próprio ponto de vista. Não se prendendo a descrições psicológicas dos demais personagens, 

limitando-se as primeiras impressões visuais e as reproduções dos seus diálogos de forma 

direta. 

 

3. O Noir no cinema 

Não há um consenso sobre o que seria o film Noir, nem ao seu tempo de vigência. 

Alguns autores o consideram um gênero em oposição a outros que o consideram um 

movimento, um estilo, um ciclo, uma estrutura narrativa, uma tendência ou até mesmo uma 

atmosfera. Como aborda A.C. Gomes de Mattos, 2001, pág. 22: 

Para Janey Place o filme noir é um movimento; Telotte fica sem 

decidir se é um ciclo ou um gênero; Michael Walker trata-o como 

como um ciclo; Karimi prefere dizer que é um estilo; Durgnat e 

Schrader consideram-no como um tom ou atmosfera; Silver entende 
que é um ciclo que combina aspectos de movimento e de gênero; 

Robert Ottoson encara-o como “um estranho hibrido”; Hirsch afirma 

que é um gênero; Tuska emprega o termo para designar um tipo de 
estrutura narrativa que não enseja um final feliz […] 

 

Quanto ao tempo de vigência, alguns críticos associam o noir a uma série específica 

de filmes lançados nos anos 40, ou uma tendência que percorreu entre os anos 40 e 60 (o 

período clássico do noir, como afirmam Silver e Ursini (2012)), ou como algo que surgiu na 

década de 40, mas se prorroga até a atualidade, influenciando novas obras que, por inserirem 

elementos do noir em outros gêneros, são denominadas pelos críticos como Neo Noir, pós 

Noir ou Noir moderno e que carregam grandes nomes do cinema contemporâneo, como, por 

exemplo, os abordados por Mattos (2001, pág. 49) em seu livro O Outro Lado da Noite: 

Filme Noir: 

[…] Os elementos noirs também se infiltraram em outras variantes 
do drama criminal ou em outros gêneros como, por exemplo, o 

thriller político (sob o domínio do mal/The Mandchurian Candidate/ 

1962, de John Frankenheimer), o thriller criminal psicológico (Taxi 

Driver/ 1976, de Martin Scorsese), o filme de ficção cientifica (Blade 
Runner, o caçador de androides/ Blade Runner/ 1982, de Ridley 

Scott), o filme fantástico (Coração satânico/Angel Heart/1987, de 

Alan Parker), a paródia (Cliente morto não paga/Dead Men Don’t 
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Wear Plead/1982, de Carl Reiner), etc. 

 

Para Mattos (2001), devido a esta vasta gama de filmes lançados em várias décadas 

diferentes, o noir é um desvio dentro do gênero criminal com auge entre os anos 40 e 50, 

surgindo como uma reposta ao contexto histórico/social/cultural Americano durante e após 

a Segunda Guerra Mundial, pelo menos o que ele denomina como “noir puros”, que se 

distinguem dos “noir impuros”, isto é, aqueles nos quais deslumbramos apenas alguns 

elementos noir temáticos ou visuais. 

Embora já houvesse toda uma série de filmes produzidos, o termo noir, usado para 

denomina-los só surgiu depois, sendo atribuído pelos franceses após a Segunda Guerra 

Mundial. Nino Frank o empregou pela primeira vez em 1946, fazendo referência as 

publicações da Série Noire, criada por Marcel Duhamel em 1945 (composta por uma coleção 

de obras literárias americana sobre detetives que incluía textos de Dashiell Hammet, 

Raymond Chandler, James M. Cain, entre outros), percebendo as semelhanças entre os filmes 

e a literatura, ainda de forma imprecisa. Apesar de ter surgido, enquanto obra, nos Estados 

Unidos na década de 40 seu reconhecimento como gênero único surgiu na França e só se 

efetivou em solo americano nos anos 60 com a publicação de um capítulo no livro Hollywood 

in the forties, que deu origem a outros textos acadêmicos, sendo efetivamente difundido 

apenas entre as décadas 80 e 90. 

Como se isso não bastasse, sua construção deu-se em duas etapas: à 

francesa, sucedeu a americana. Esta se inaugurou somente ao final 

dos anos 1960, com o capítulo “Black cinema” (no título, uma 

frustrada tentativa de tradução do termo francês) do livro Hollywood 
in the forties, de Charles Higham e Joel Greenberg, de 1968. E teve 

sequência em uma série de textos acadêmicos e cinéfilos dos anos 

1970, que passaram a aparecer em profusão ao longo das décadas de 
1980 e 1990. (MASCARELLO, 2006, pág. 179) 

 

A França se encontrava sob a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e 

apenas ao fim da ocupação teve acesso ao acervo hollywoodiano produzido durante aquele 

período. Entre este acervo estava uma série especifica de filmes “com certas particularidades 

temáticas e visuais que se diferenciava daqueles feitos antes da guerra” (MATTOS, 2001, 

pág. 11). Essa é a razão pela qual há uma divergência entre as datas das obras 

cinematográficas e os estudos a respeito delas. 

Em relação a origem do film noir, podemos mencionar duas fontes: a literária e a 

cinematográfica. Olhando para a primeira fonte, ele foi influenciado diretamente pelo 
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romance noir, suas temáticas, personagens, cenários, ambiguidade e toda a carga social, 

cultural e histórica que ele abrange.  

Quando se pensa na sua fonte cinematográfica, acredita-se que o filme noir tenha 

como principal influência o expressionismo alemão, tendo também influencias dos filmes de 

gangster, do realismo poético e do neorrealismo. 

O expressionismo alemão foi, segundo Mattos (2001) um movimento artístico que se 

desenvolveu na Alemanha nos períodos após a primeira guerra mundial, tendo influenciado 

as diversas áreas das artes como a pintura, a literatura, o teatro, o cinema e em escala menor, 

a música. Seu ápice no cinema se deu no pós-guerra, na década de 1920 com o lançamento 

do filme O gabinete do dr. Caligari/ 1920, de Robert Weine, que deu origem a uma série de 

filmes com o mesmo tom. 

São característica do expressionismo alemão o forte contraste de luz e sombra, 

ângulos e câmeras distorcidos, atmosfera não realista, mas carregada de uma certa 

profundidade psicológica, personagens aflitos, etc. No cinema Noir, estas características 

expressionistas podem ser encontradas “não só nos personagens neuróticos e aflitos, no clima 

de penumbra e insânia como também nas sequências de pesadelo quando, por alguns 

instantes, o filme se torna abertamente subjetivo, mostrando fragmentos do que se passa na 

mente desordenada do herói”. (MATTOS, 2001, pág. 30-31). 

O noir se aproxima do filme de gangster devido a presença do ambiente urbano, do 

crime e da violência, mas se distinguem quanto a forma de apresentação, seja de caráter 

estético (o aspecto visual dos filmes de gangster (o tom), não se assemelha ao noir), seja na 

caracterização de tais elementos. De acordo com Mattos (2001), há uma certa explosividade 

na violência retratada nos filmes de gangster, já no noir esta violência é mais controlada, 

embora seja mais brutal. Os finais felizes dos filmes de gangster também se contrapõem ao 

noir, no qual não há vencedores. 

O realismo poético francês surgiu com uma onda de filmes produzidos na França, 

“com histórias pessimistas, protagonizadas por um personagem simples, marcado por um 

destino trágico ou diante do qual não pode lutar” (SANTIAGO, 2020). É possível perceber 

esse fatalismo, melancolia e amargura no cinema noir, no qual os personagens principais 

geralmente se encontram presos em um pesadelo sem fim.  

Por fim, do neorrealismo italiano, surgido na Itália após a Segunda Guerra Mundial, 
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vale ser mencionada a preocupação em retratar a vida em um momento de mudanças, usando 

uma estética mais aproximada a realidade. 

No cinema italiano passaram a predominar as imagens cinza e 

granuladas, os cenários reais das ruas e das ruinas, tipos humanos 

autênticos – muitas vezes interpretados por populares anônimos com 

impressionante intensidade – e um despojamento, ao menos 
aparente, de técnica; enfim, uma nova maneira de filmar, que se 

irradiou para os mais diversos países. (MATTOS, 2001, pág. 33) 

 

Em relação aos elementos que caracterizam o noir (temáticas frequentes, 

caracterização de personagens e a apresentação das obras como um todo), podemos destacar 

os seguintes: os arquétipos dos personagens (o papel do detetive, o personagem perseguido 

(a vítima), o papel da mulher), as temáticas mais comuns, o ambiente predominantemente 

urbano, o uso de uma linguagem mais direta, os aspectos visuais (voice over, uso da câmara 

subjetiva e flashbacks, iluminação low key ou chiaroscuro, profundidade de campo, 

mudanças de planos). 

Embora possam ser encontrados vários tipos de personagens nos filmes Noir, vale 

destacar os três arquétipos que mais se repetem, principalmente na considerada era clássica: 

O detetive, ou, segundo Silver e Ursini (2012), aquele que procura a verdade e é 

geralmente um detetive particular (seja um funcionário numa agência de seguros ou um 

criminoso) que por meio de uma série de entrevistas e pistas (inclusive falsas) vai em busca 

da resolução do crime, podendo ou não se envolver de forma mais profunda com este 

processo de investigação. 

A vítima (ou o anti-herói noir), geralmente um homem que por diversas razões se 

envolve no mundo do crime (por necessidade, por desilusão ou por paixão), é perseguido 

pelo passado e está fadado a um fim trágico. Este personagem geralmente aparece como 

alguém desiludido e sem perspectiva, que entregue a seu pessimismo e alta dose de 

existencialismo, é facilmente induzido ao mundo crime. 

O papel da mulher pode aparecer de duas formas nos filmes Noir, ou como a femme 

fatale, personagem mais ambíguo encontrado nas narrativas, “são mulheres de posse de sua 

própria sexualidade, que fogem dos papeis tradicionais do cinema patriarcal” (MATTOS, 

2001, pág. 38), ou como a mulher doméstica, que é o oposto a anterior, “uma esposa ou 

namorada, associada com o lar, capaz de compreender (ou pelo menos perdoar) o herói” 

(Mattos, 2001, pág. 40). 
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A temática mais comum do cinema Noir é, segundo Mattos (2001) o ciclo que envolve 

um protagonista (ingênuo, ambicioso, amargurado ou obsessivo) que adentra no mundo do 

crime (seja guiado pelas mãos de uma mulher fatal, seja pela sua falta de perspectiva), e os 

resultados deste envolvimento. Vale mencionar dois pontos a respeito deste ciclo comum, 

que diferenciam o noir de outros filmes que abordam o mundo do crime: 

O peso do passado, o anti-herói geralmente está preso ao seu passado, que o persegue 

até o seu momento final, vivendo um eterno pesadelo fatalista. “O mundo do Noir é 

essencialmente um mundo de pesadelo. Está repleto de estranhos sincronismos, 

acontecimentos inexplicáveis e encontros ao acaso, que criam uma espécie de 

acontecimentos que por fim arrastam o infeliz protagonista para o seu fim pressagiado” 

(SILVER e URSINI, 2012, pág. 39). 

O ambiente do crime como o único possível é frequente no filme Noir, e isso se deve 

ao fato de que as obras carregam críticas sociais pesadas, o mundo do crime e da perversão 

não é mascarado, e a corrupção, violência e outras mazelas sociais estavam presentes de 

forma significativa no período de origem das obras clássicas. O crash da bolsa de 1929 e a 

Segunda Guerra Mundial aumentaram o desemprego e as condições precárias de vida, 

gerando uma atmosfera de insegurança e pessimismo que se refletem no cinema. 

Os cineastas dos filmes negros, viam a sociedade de uma perspectiva 

inferior, do ponto de vista do perdedor, do criminoso, a pessoa sem 
sorte ou o homem banal trabalhador, por isso era natural que o Noir 

envolvesse uma quantidade significativa de crítica social. (SILVER 

e URSINI, 2012, pág. 169) 

 

O ambiente urbano é a regra no filme negro, grandes cidades americanas, podendo 

ser apresentadas de forma artificial (recriadas no estúdio) ou real, e pode ter tons ligados 

tanto ao expressionismo quanto ao realismo. As ruas das cidades e todas as suas 

possibilidades (mesmo que geralmente essas possibilidades tendam para resultados 

negativos) e perigos que podem trazer. “A cidade é um lugar inquietante, com seus becos e 

ruas escuras invadidas pela neblina ou molhadas pela chuva, onde a morte ou a violência 

podem irromper a cada instante.” (MATTOS, 2001, pág. 42)  

Se mistura ao ambiente urbano figurinos, acessórios e músicas que unem o ambiente 

a seus personagens ambíguos, fazendo-os funcionar em harmonia. Espaços tensos e instáveis 

que auxiliam para expressar as desorientações destes personagens e inquietar os 

espectadores. 
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A linguagem, por sua vez, é derivada da literatura noir e tende a ser direta, sarcástica, 

realista, um tanto ambígua e até mesmo poética. “os filmes negros estão repletos de diálogos 

realistas que vão desde duplos sentidos a conceitos poéticos.” (SILVER e URSINI, 2012, 

pág. 19) 

Quanto aos aspectos visuais, alguns ângulos, iluminações e movimentos caracterizam 

os filmes Noir. A voz over é usada para fazer retrospectivas dos personagens, geralmente em 

tons reflexivos, apontando para a conclusão dos acontecimentos, ao mesmo tempo que reflete 

as consciências dos personagens. 

A câmara subjetiva, assim como o uso de flashbacks, torna o passado nítido, 

expressando o ponto de vista dos personagens, aproximando o espectador ao seu psicológico. 

“Enfatiza o ponto de vista, mas de um modo radical, forçando-nos a alinhar o nosso com o 

do personagem.” (MATTOS, 2001, pág. 45)  

A iluminação em low key ou em chave baixa (escura) é fundamental na construção 

do visual Noir, ela é responsável pelo clima escuro, tornando possível o contraste de luz (que 

no caso do Noir aparece de forma característica, entrando pelas persianas da janela, ou em 

postes mal iluminados nas ruas predominantemente escuras) e sombra. Silver e Ursini (2012) 

se referem a esse tipo de técnica como iluminação chiaroscuro e fala a respeito do efeito que 

ela proporciona ao filme: 

A sombra e a luz rivalizam uma com a outra não só nos exteriores 

noturnos como também nos interiores sombrios, abrigados a luz do 

dia por cortinas ou persianas. Luz lateral, fria e sem filtros, contornos 
bem demarcados para revelar apenas uma parte da cara e assim criar 

uma tensão dramática. (SILVER e URSINI, 2012, pág. 16) 

 

A profundidade de campo, outra componente da fotografia Noire, proporciona maior 

nitidez de foco tornando possível a melhor visibilidade dos personagens em meio ao 

ambiente. Este efeito pode ser obtido através do uso de lentes angulares maiores. “Elas criam 

ainda o oposto do conhecido ‘efeito de distanciamento’ das lentes teleobjetivas: atraem o 

espectador para dentro do mundo do filme, tornando os acontecimentos emocionais ou 

dramáticos mais imediatos.” (MATTOS, 2001, pág. 47)  

O uso de ângulos específicos e as mudanças radicais de planos também se somam na 

construção do ambiente noir. Alternar entre planos distintos de uma cena a outra em um 

momento de perseguição, por exemplo, é uma estratégia que pode ser usada para “envolver 

a plateia no movimento e excitação da caçada humana” (MATTOS, 2001, pág. 47); Os 
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ângulos, por sua vez, geralmente são explorados da seguinte forma: ângulos elevados, que 

podem proporcionar um certo desequilíbrio ao espectador (a visão de uma rua vista por uma 

janela); e os ângulos baixos que podem ser usados para proporcionar a sensação de sufoco e 

prisão, como afirmam SILVER e URSINI (2012, pág. 16) 

[…] este ângulo faz com que as personagens se elevem do chão de 

uma forma quase expressionista, dando-lhes uma aura dramática e 
tons simbólicos. Em adição, também permite ao espectador ver os 

tetos dos cenários interiores, criando uma maior sensação de 

claustrofobia e paranoia, emoções apropriadas para o mundo Noir. 
 

É importante ressaltar que embora estes elementos sejam os mais comuns no universo 

noir, outros também podem ser identificados, devido a vasta lista de filmes que se enquadram 

neste mundo. Da mesma forma, salvo os filmes considerados clássicos Noir, que geralmente 

abraçam estes elementos em seu conjunto, alguns filmes (principalmente os Noir 

contemporâneos/Neo Noir) trazem apenas alguns traços. 

 

4. A Tradução Intersemiótica e a Teoria da Adaptação 

Ao tratar sobre os aspectos linguísticos da tradução, Jakobson (1976) escreveu sobre 

três possíveis espécies de tradução, as que ocorrem entre uma mesma língua, a tradução 

intralingual ou reformulação; as que ocorrem entre duas línguas diferentes, no interior do 

signo verbal, a tradução interlingual; e aquela que ocorre entre signos diferentes, a tradução 

intersemiótica. 

Quando diante da tradução de uma obra literária para uma obra cinematográfica, 

estamos diante de uma tradução entre signos diferentes, ou tradução intersemiótica: do signo 

verbal ao imagético. Este tipo de tradução, assim como as traduções que ocorrem entre 

objetos de uma mesma linguagem, não é uma cópia, e sim uma releitura do objeto de origem. 

Outro nome dado uma obra, cujo processo criativo ocorre por meio da conversão entre signos 

distintos é adaptação. Definida por Hutcheon (2006, pág. 30) como: 

Uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; 

Um ato criativo e interpretativo de apropriação/ recuperação; Um 

engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. Assim, a 
adaptação é uma derivação que não é derivativa, uma segunda obra 

que não é secundária – elã é a sua própria coisa palimpséstica. 

 

A adaptação como releitura, reinterpretação ou recontextualização, se afasta da obra 
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que a deu origem, no que tange a sua forma; e ao mesmo tempo se aproxima dela por meio 

de um fator comum: a história, ou “o núcleo do que é transposto para outras mídias e gêneros, 

cada qual a trabalhando em diferentes vias formais.” (HUTCHEON, 2006, pág. 32) 

Ao realizar uma tradução entre signos diferentes, além das mudanças a nível criativo, 

há também as mudanças na forma de recepção, uma vez que diferentes sentidos são 

recrutados diante de diferentes sistemas de signos.  

Na tradução intersemiótica, como tradução entre os diferentes 

sistemas de signos, tornam-se relevantes as relações entre sentidos, 

meios e códigos. […] Cada sistema de sinais constitui-se segundo a 
especialidade que lhe é característica e que pode ser articulada com 

os órgãos emissores-receptores, isto é, com os sentidos humanos. 

Estes produzem a mensagem que reproduzem os sentidos. (PLAZA, 

2013, pág.45) 
 

Ao assistir um filme, ler um livro ou jogar um videogame, por exemplo, a forma como 

o receptor irá interagir e recepcionar essas diversas linguagens, será diferente, porque cada 

uma delas irá recrutar diferentes órgãos através do contato.  

Existem, segundo Hutcheon (2011) três níveis de engajamento nos quais estas 

traduções podem ocorrer: contar, mostrar e interagir. Cada um desses níveis joga o receptor 

na história de uma forma diferente. A esta analise, interessa-nos o contar e o mostrar. 

No contar, como acontece nas obras literárias, o receptor é levado a criar imagens na 

cabeça, seguindo as pistas dadas pelo autor, e consiste em “descrever, explicar, resumir e 

expandir; O narrador tem um ponto de vista e grande poder para viajar pelo tempo e espaço, 

e às vezes até mesmo para se aventurar dentro das mentes dos personagens” (HUTCHEON, 

2011, pág. 35). 

No mostrar, por sua vez, a imersão do receptor na história se dá de forma quase 

simultânea, uma vez que a imagem, principalmente a imagem em movimento, é exposta. Não 

requer este processo imaginativo. Enquanto no contar há a necessidade de imaginar cenários, 

personagens, sons, etc., no mostrar os cenários são dados. “o modo mostrar nos faz imergir 

através da percepção auditiva e visual” (HUTCHEON, 2011, pág. 48-49) 

 

5. Os Assassinos: Do Conto ao Filme 

Os Assassinos/The Killers é um filme noir, lançado em 1946, dirigido por Robert 

Siodmak e baseado no conto homônomo escrito por Ernest Hemingway, publicado em 1927. 
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Tendo como roteiristas Anthony Veiller, John Huston e Richard Brooks, e o elenco composto 

por nomes como Burt Lancaster (Ole Anderson “o sueco”), Ava Gardner (Kitty Collins) e 

Edmond O’Brien (Jim Reardon). 

Ernest Hemingway foi um escritor e jornalista norte-americano. Fazia parte de um 

grupo de escritores expatriados que viviam na França na década de 20, chamados por 

Gertrude Stein de “A geração Perdida”. Junto a ele se encontravam escritores como Scott 

Fitzgerald e T.S. Elliot, ambos usavam a França como refúgio criativo no fim da Primeira 

Guerra Mundial. O conto Os Assassinos foi lançado em 1927 em uma coletânea de contos 

intitulada “Men Without Women”, e chegou ao Brasil posteriormente em coleções de contos 

do escritor. 

Robert Siodmak4 foi um diretor alemão que imigrou para os EUA nos anos 40, após 

ter passado um tempo em Paris (onde teve que viver ao deixar a Alemanha, devido a sua 

descendência judia). Antes de ingressar nos EUA participou da produção de legendas e 

edição de filmes mudo na Alemanha, onde também teve a chance de participar como 

realizador em alguns filmes. Em Paris trabalhava, junto a seu irmão, na indústria 

cinematográfica francesa, até a invasão dos alemães. Produziu, nos Estados Unidos, alguns 

filmes de terror, até ingressar na universal, onde começou a produzir filmes que 

posteriormente seriam conhecidos como Noir. 

O filme segue a premissa do conto, em uma pequena cidade de Nova Jersey, dois 

assassinos contratados (Al e Max) entram em um restaurante para assassinar um cliente 

regular (conhecido como “o sueco”), e fazem de refém os personagens ali presentes (George, 

Sam e Nick Adams). Ao perceberem que a vítima não apareceria naquele dia, deixam o local. 

A partir deste momento o filme ganha autonomia, se comparado ao conto, e prossegue 

com a chegada dos assassinos a casa do sueco, e o seu assassinato. 

O personagem possuía um seguro de vida e Jim Reardon (detetive que trabalha para 

a seguradora) é enviado para averiguar o ocorrido. Ao conversar com uma das testemunhas, 

verificar o corpo da vítima, e encontrar em seus pertences um objeto que lhe desperta o 

interesse (um lenço), decide dar prosseguimento as investigações. 

De volta a seguradora, descobre que o personagem, até então nomeado Pete Lund, na 

                                                
4 Esta biografia é um resumo dos dados a respeito do diretor retirados de: SILVER, A. & URSINI, J. Film 

Noir. Lisboa: Taschen, 2012. 
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verdade é um ex-boxeador, chamado Ole Anderson, que cumpriu prisão de três anos por 

roubo, esta descoberta faz com que o detetive embarque na busca de pessoas e pistas que 

levam a descoberta sobre a teia de acontecimentos na qual o protagonista estava envolvido, 

o que explica o seu assassinato e sua última frase dita em vida “Eu fiz algo errado, uma vez”5 

(OS ASSASSINOS, 1946, 10 min.). 

Levando em consideração que a tradução entre duas linguagens diferentes não é uma 

cópia, há também o processo de criação do adaptador, a seguir será feita uma análise entre o 

filme e o conto. Por questões práticas a análise se dividirá em duas partes: Pontos de 

aproximação conto-filme e Pontos de distanciamento conto-filme. 

4.1 Pontos de aproximação entre conto e filme 

Como mencionado anteriormente, o filme possui toda uma série de acontecimentos 

que não se encontram no conto, para a primeira parte desta análise serão considerados apenas 

os primeiros momentos do filme (aproximadamente dez minutos), nos quais as duas obras se 

assemelham em relação ao enredo.  

O início do conto leva o leitor diretamente para o interior do restaurante “do Henry”, 

ainda sem muita precisão a respeito da sua estrutura. No decorrer da leitura algumas dicas 

são dadas: o leitor sabe que é um local pequeno, com um balcão, janelas que dão para a rua 

e uma janela por onde os alimentos são passados, a cidade ainda é desconhecida. Todos esses 

elementos vão sendo construídos aos poucos na imaginação do receptor. Segue fragmento do 

trecho inicial do conto: 

A porta do restaurante “do Henry” se abriu e entraram dois homens 
que se sentaram ao balcão.  

- O que vão pedir? – perguntou-lhes George.  

- Não sei. – disse um deles -. O que você quer comer, Al? 

 - Como vou saber? – respondeu Al – Não sei.  
Lá fora estava escurecendo. As luzes da rua entravam pela janela. Os 

dois homens liam o menu. Do outro extremo do balcão, Nick Adams, 

que tinha estado conversando com George quando eles entraram, 
observava-os. (HEMINGWAY, 1938, pág. 27) 

 

No filme, por outro lado, a cidade é apresentada antes do restaurante em si. O 

espectador é levado, seguindo as imagens e os movimentos, a uma pequena parte da cidade. 

É revelado o nome da cidade, as ruas escuras, um posto de gasolina (que está presente apenas 

no filme) e, por último o cenário externo e interno do restaurante, que não precisa mais ser 

                                                
5 “I did something wrong once” (THE KILLERS, 1946, 10 min.) 
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imaginado, é mostrado. 

Segue uma sequência de fotografias retiradas do filme (fragmento 1), nas quais 

podemos observar como a parte inicial do conto foi traduzida para a tela. 

 
Fragmento 1 – Retirado do Filme Os Assassinos (1946) 

 

Podemos perceber que no filme, ao contrário do conto, cada um dos personagens entra 

por uma porta diferente, e ao invés de percebermos as luzes entrando pelas janelas, 

representando que a noite está iniciando, temos a cena externa da lanchonete, com luzes 

acesas e a iluminação escura, que servem para representar que o enredo está ocorrendo a 

noite. Ou seja, o diretor optou por apresentar o filme do ambiente externo para o interno, 

enquanto no conto, temos a imersão direta no ambiente interno. 

Ainda explorando o cenário externo, na adaptação o receptor é apresentado ao 

ambiente geográfico no qual a série de acontecimentos se passa, a primeira cena traz uma 

placa na entrada da cidade (Figura 1). No conto o enredo se desenvolve em uma cidade 

chamada Summit, em algum estado desconhecido, ao leitor este nome é apresentado apenas 

posteriormente, por meio dos diálogos. O filme, além de alterar o nome da cidade (De 

Summit para Brentwood), apresentou também um estado: Nova Jersey.  

 
Figura 1: Extraída do filme Os Assassinos (1946) 
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Esta precisão geográfica não foi escolhida e acrescentada de forma aleatória, não cabe 

ao espectador imaginar o país ou estado. Há um local específico, claramente apresentado e 

que servirá também para direcionar os acontecimentos posteriores. 

No fragmento 1, apresentado anteriormente, é possível ver quatro personagens, e 

todos eles estão presentes tanto no filme como no conto. Em uma única cena estão expostas 

as características físicas que constituem estes personagens. Nenhuma dessas características 

está apresentada no fragmento do conto mencionado acima. 

A história contada não oferece pistas imediatas para a construção dos personagens, 

eles vão sendo construídos à medida que o leitor prossegue a leitura, no caso do conto em 

questão temos a descrição de apenas dois personagens (os assassinos contratados), que 

podemos observar no fragmento a seguir. O cinema, ao contrário, possibilita o contato com 

os aspectos físicos dos personagens de forma imediata. 

— Presunto com ovos — disse o que se chamava Al. Vestia um 
chapéu de feltro e um sobretudo preto abotoado. Sua face era branca 

e pequena, seus lábios estreitos. Levava um cachecol de seda e luvas. 

— Então, bacon com ovos. — disse o outro. Era mais ou menos da 
mesma estatura que Al. Embora de rosto não se parecessem, vestiam-

se como gêmeos. Ambos usavam sobretudos muito justos para eles. 

Estavam sentados, inclinados para frente, com os cotovelos sobre o 
balcão. (HEMINGWAY, 1938, pág. 26-27) 

 

Ambas as obras seguem a mesma linha até o momento, salvo as pequenas alterações 

acima mencionadas, essa aproximação razoavelmente fiel se deve ao fato de que o conto faz 

uso da narração dramática, na qual os personagens vão contando a história por meio dos 

diálogos. Esta abundância de diálogos presente no conto proporcionou também a manutenção 

de boa parte das falas dos personagens na adaptação. 

Embora haja a semelhança entre os diálogos, algumas falas específicas foram 

suprimidas, como na seguinte situação: quando os assassinos começam a anunciar a razão de 

estarem no local e faz os personagens de reféns, entra em cena Sam, o cozinheiro. No filme, 

temos o seguinte diálogo a respeito do cozinheiro. 

[…] Max: Quem está na cozinha? 

George: Só o cozinheiro. 
Max: Diga para sair. 

George: Onde você… 

Al: Diga ao cozinheiro para vir aqui. 

George: Sam. 
Sam: Sim? 
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George: Venha cá. […] 

(OS ASSASSINOS, 1946, 4:55 min.) 
 

Já o conto traz o diálogo da seguinte forma: 

[…] — Nada que o interesse. — respondeu Al — Quem está na 

cozinha? 

— O negro. 
— O negro? Como o negro? 

— O negro que cozinha. 

— Diga que venha. 
— O que vão fazer? 

— Diga que venha. 

— Onde pensam que estão? 

— Sabemos muito bem onde estamos. — disse o que se chamava 
Max — Parecemos tolos, por acaso? 

— Por falar nisso, parece que sim. — disse-lhe Al — Porque têm que 

discutir com este menino? — E então disse a George — Escute, diga 
ao negro que venha para cá. 

— O que vão fazer com ele? 

— Nada. Pense um pouco, menino esperto. O que faríamos com um 

negro? 
George abriu a portinhola da cozinha e chamou: — Sam, venha cá 

um minutinho. 

O negro abriu a porta da cozinha e saiu. […] 
(HEMINGWAY, 1938, pág. 29) 

 

É perceptível nos diálogos que houve, no filme, a supressão do termo “negro” para se 

referir ao cozinheiro. Houve também a supressão do diálogo que induz ao estereotipo pregado 

pela cultura popular a pessoas negras, no conto isso é algo importante, pois pode-se 

interpretar pela fala “o que faríamos com um negro?” que há algo no negro que faz com que 

eles não sejam tolos o bastante para tentar ir contra ele. Há também a surpresa diante da 

presença de um negro no restaurante “O negro? Como o negro?”.   

Existem duas possibilidades para a exclusão da referência a raça como algo 

significante para o momento, a primeira é a falta de necessidade de destaque ao personagem, 

que é apenas mais um refém, e é rapidamente apresentado através da imagem. A segunda é 

o que Hutcheon (2011) chama de indigenização, ou, a importância de levar em consideração 

tanto o contexto de produção quanto o de recepção da obra adaptada. Talvez, a manutenção 

do diálogo do conto no filme pudesse gerar discursões e até mesmo acusações que os 

adaptadores optaram por evitar (seja pelas próprias crenças/vivências, que podem diferir da 

do escritor, seja pela possível repercussão). 

É importante sempre ressaltar o contexto de recepção, e avaliar as mudanças de 
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crenças, ideais, etc. que ocorrem por diversas razões: o tempo não é o mesmo, autor do 

original e da adaptação estão separados por uma longa linha temporal e até mesmo 

geográfica, as vivencias são diferentes, os públicos são diferentes, entre outros aspectos. 

A exceção deste diálogo, os demais foram mantidos. Alguns semelhantes e outros 

com pequenos cortes. Estes cortes podem ser explicados pela necessidade de manter a 

fluidez, já que há toda uma série de acontecimentos que estão presentes apenas no filme.  

Tanto no conto, quanto no filme, a apresentação do sueco acontece posteriormente, e 

em ambos os casos ele é mencionado enquanto os assassinos estão fazendo os personagens 

presentes no restaurante de reféns. Porém com uma alteração, no conto o sueco se chama Ole 

Andreson e é assim conhecido por todos os presentes no momento. No filme, o sueco é 

conhecido pelos reféns como Pete Lund. Isto acontece porque o protagonista se encontra 

naquela cidade sob uma identidade falsa, aspecto que existe apenas na adaptação. O 

sobrenome também sofreu uma pequena alteração, de Andreson para Anderson. 

Após a série de acontecimentos no restaurante, um dos personagens presentes (Nick 

Adams, o cliente) sai para avisar ao sueco que dois assassinos estão a sua procura. No conto, 

o leitor é apresentado ao protagonista como um ex-boxeador acamado. Ainda não há 

respostas para o motivo por trás da presença dos assassinos. 

Nick abriu a porta e ingressou no quarto. Ole Andreson jazia na cama 

com a roupa posta. Tinha sido um boxeador peso pesado e a cama 

ficava pequena. Estava deitado com a cabeça sobre dois travesseiros. 

Não olhou Nick. (HEMINGWAY, 1938, pág. 33) 

No filme temos a mesma imagem do personagem (figura 2), porém algumas 

informações a respeito dele não são as mesmas: para o espectador o sueco é apenas um 

funcionário do posto de gasolina da cidade, que por alguma razão desconhecida está sendo 

perseguido por dois assassinos.  
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Figura 2: Cena de Os Assassinos (1946) 

 

É perceptível a semelhança entre a apresentação do personagem nas duas obras. A 

iluminação chiaroscuro usada na cena, e as faixas de luz entrando pela janela, colaboram 

para a construção da atmosfera pessimista presente em ambas as obras.  

No cinema a presença de sons, imagens e movimentos retira do receptor a necessidade 

de supor ou imaginar cenários, eles são dados. E vale ressaltar que cada detalhe e alteração 

não foram colocados ao acaso. Há uma razão para inserir cada uma das informações que são 

próprias do filme, pois a partir de então, grande parte da série de acontecimentos é 

independente do conto. 

4.2 Pontos de distanciamento entre conto e filme 

Existem algumas adaptações de romances para o cinema nas quais há redução de 

enredo, o filme compacta o romance para se adequar a parâmetros próprios a linguagem 

cinematográfica e atender alguns critérios como: tempo, orçamento, possibilidade da 

adaptação, etc. “Em geral, as adaptações, especialmente de romances longos, sugerem que o 

trabalho do adaptador é o de subtrair e contrair” (HUTCHEON, 2011, pág. 43) 

Diante de um conto a situação é inversa, visto que o tamanho reduzido dos contos 

tende a ser insuficiente para atender aos parâmetros de tempo dos filmes, há, nestes casos a 

necessidade de acrescentar informações. “As adaptações de contos por vezes são obrigadas 

a expandir as fontes consideravelmente” (HUTCHEON, 2011, pág. 44). A forma como este 

acréscimo ocorre é variável. 

O conto os Assassinos, de Ernest Hemingway, serviu como ponto inicial para a 
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adaptação cinematográfica do filme do Siodmak. A exceção das cenas descritas 

anteriormente (até a apresentação do protagonista), todas as cenas a seguir são próprias do 

filme. 

O conto encerra com mais perguntas que respostas, há um longo espaço para a 

interpretação. Os assassinos mataram o sueco? Qual o passado que o protagonista esconde? 

Estas são as perguntas para as quais não se encontram respostas no conto. Abre margem para 

que o leitor dê continuidade a história por meio da criatividade, sem nunca achar a resposta 

pretendida pelo escritor, se é que havia. 

Hemingway era conhecido, segundo Baker (1974, pág. 126) “por seu estilo simples, 

objetivo e cuidadosamente estruturado, que buscava aproveitar ao máximo o mínimo de 

informação possível. Esse estilo de escrita foi definido pelo próprio autor como a arte da 

omissão, traço que passou a ser denominado de princípio do Iceberg” (apud NASCIMENTO, 

2018, pág. 10). Ou seja, é a ideia de que o texto é apenas uma pequena parte da história, o 

que está submerso (o que não foi dito) carrega significados. 

Se o conto abre espaço para interpretação e preenchimento das lacunas, pode-se dizer 

que os adaptadores fizeram uso deste espaço para criar uma história que se encaixasse de 

alguma forma ao gênero noir. Uma adaptação não precisa ser fiel, e segundo Hutcheon 

(2011) não precisa manter o gênero da obra da qual deriva. Temos, no caso especifico, a 

mudança de gênero e uma série de acontecimentos que são próprios do filme. Reforçando a 

ideia de que uma adaptação não é uma cópia de Hutcheon (2011), e o tradutor é também um 

criador de Plaza (2013). 

Retornando ao filme, após apresentação do personagem os responsáveis pela 

adaptação fizeram a sua versão/releitura/interpretação do conto, adicionando a história 

personagens e temas comuns ao gênero Noir (o detetive, a femme fatale, o crime e sua 

resolução, etc.), e fazendo uso da fotografia típica ao gênero: iluminação low key, uso de 

flashbacks, paisagem urbana. 

Se ao ler o conto, o leitor não sabe o fim do protagonista ou qualquer coisa a respeito 

do seu passado (a não ser o fato de que era um boxeador), o filme oferece uma das 

possibilidades de leitura para a história. Tal possibilidade seguiu nesta direção por fatores da 

época e a escolha dos adaptadores. Como foi dito, o cinema Noir (embora ainda não tivesse 

sido assim nomeado) teve o seu período clássico nesta época e o diretor da adaptação 
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(Siodmak) foi um dos percursores do gênero. 

Em palavras gerais, podemos dizer que a adaptação usou o conto como ponto de 

partida, realizou um grande processo criativo para preencher as lacunas e dar vida a um filme 

de gênero distinto. E embora tenha havido toda essa série de elementos acrescentados, e esta 

troca de gênero, não houve afastamento total do conto. A premissa permaneceu a mesma; 

 

5. O Destino Bate à Porta: Do Romance ao Filme 

O destino bate à porta (The postman Always rings twice) é um romance noir escrito 

por James M. Cain, publicado pela primeira vez em 1934. Teve grande repercussão por sua 

temática e sua escrita direta e crua, que explora características sórdidas e personagens com 

caráteres questionáveis, revelando os lados obscuros e opostos aos padrões morais. O livro 

foi adaptado três vezes para o cinema, em 1943 sob o título Ossessione e dirigido pelo italiano 

Luchino Visconti; em 1946, por Tay Garnett, levando o título do livro; e em 1981, dirigido 

por Bob Rafelson. Sendo a adaptação de Tay Garnett o objeto desta análise.  

James M. Cain6 (1892-1977) foi um autor, jornalista, editor e roteirista norte 

americano. Nasceu em Annapolis – Maryland. Antes de se tornar escritor tentou as carreiras 

de professor e músico, mas não durou muito tempo. Assim como Raymond Chandler e 

Dashiell Hammet, é considerado um dos mestres do romance noir ou o que era conhecido 

como “a escola hard-boiled” movimento literário popularizado nos EUA durante as décadas 

de 20 e 30. 

Embora tenha escrito alguns roteiros para o cinema, sua carreira como roteirista não 

foi longa, tendo recebido poucos créditos nas telas. Fundou a sociedade americana de autores 

(American Authors Society), que lutava pelos direitos dos roteiristas. Desistiu da carreira nos 

cinemas e se dedicou a escrever. Seus romances ficaram conhecidos e vários foram adaptados 

para o cinema, entre eles O destino bate à porta (The Postman Always Rings Twice, 1934), 

Indenização em dobro (Double Indemnity, 1936) e A história de Mildred Pierce (Mildred 

Pierce, 1941). 

Tay Garnett7 (1894-1977) foi um diretor norte americano. Nasceu em Los Angeles- 

                                                
6 Esta biografia é um resumo dos dados a respeito do autor disponíveis em: Online encyclopaedia 

BRITANNICA. James M. Cain: American novelist. Disponível em: < 
https://www.britannica.com/biography/James-M-Cain>. Acesso em 20 de jul. de 2021. 
7 Esta biografia é um resumo de dados coletados a respeito do diretor, disponíveis em: Online Encyclopaedia 

https://www.britannica.com/biography/James-M-Cain
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Califórnia. Antes de iniciar sua carreira como diretor costumava vender estórias para Pulp 

magazines, até ser convocado a servir na Primeira Guerra Mundial. No fim da guerra 

ingressou na indústria cinematográfica, primeiro como roteirista em 1920, trabalhando ao 

lado de diretores como Frank Capra, e posteriormente em 1928, iniciou sua carreira como 

diretor. Tendo trabalhado com filmes de diversos gêneros numa carreira de mais de quatro 

décadas, como o drama Her Man (1930), a comédia dramática A Única Solução/One Way 

Passage (1932) e o clássico filme noir que o deixou famoso O destino bate à porta/The 

Postman Always Rings Twice (1946).   

O filme destino bate à porta foi roteirizado por Harry Ruskin e Niven Busch, traz em 

seu elenco principal John Garfield no papel de Frank Chambers, Lana Turner interpretando 

Cora Smith/Papadakis e Cecil Kellaway como Nick Papadakis (“o grego”). Foi lançado doze 

anos após o lançamento do romance, em 1946. 

Romance e filme seguem o mesmo enredo. Ambos trazem Frank Chambers, um 

“vagabundo” que vive de cidade em cidade, fazendo os mais diversos tipos de trabalhos para 

sobreviver. As coisas mudam quando Chambers chega ao Twin Oaks, um pequeno 

restaurante/posto de gasolina em uma cidade da Califórnia, e conhece o proprietário Nick 

Papadakis (“o grego”) e sua esposa Cora Papadakis/Smith. 

Ao encontrar Cora pela primeira vez, surge uma atração imediata entre os dois, o que 

os leva a um relacionamento secreto. Guiado pela paixão, o protagonista decide tramar ao 

lado da mulher um plano para assassinar o grego, o que iria libertar Cora do seu casamento 

e torna-la proprietária do local. Tendo falhado na primeira tentativa, sai da cidade, mas não 

permanece muito tempo afastado. A atração o traz de volta e mais uma vez os personagens 

se encontram envolvidos numa conspiração para eliminar o grego. 

Embora consigam atingir seu objetivo, os dois saem ilesos devido a corrupção do 

sistema penal, e começam a viver juntos por um período. Sempre cercados por chantagens, 

traição e esta atração perigosa. Não conseguem o final que esperavam com a morte do 

“grego”, e quando acreditam que as coisas estão começando a melhorar, se envolvem em um 

acidente de carro que resulta na morte de Cora e na prisão de Frank (condenado a pena de 

morte por todos os crimes cometidos). 

                                                
BRITANNICA. Tay Garnett: American director. Disponível em < 
https://www.britannica.com/biography/Tay-Garnett>. Acesso em 20 de jul. de 2021. 

https://www.britannica.com/biography/Tay-Garnett
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Romance e filme se distanciam em suas linguagens, mas se conectam em seu enredo. 

A seguir serão analisados alguns aspectos estruturais das narrativas: a presença do narrador, 

a construção do cenário e a caracterização das personagens 

O romance é narrado em primeira pessoa pelo protagonista Frank Chambers. Toda 

história é contada pelo seu ponto de vista, sendo dada voz aos outros protagonistas apenas 

por meio dos diálogos diretos, elemento da narrativa predominante no livro. O filme manteve 

a voz do protagonista, para isso fez uso da voz over. É possível perceber que há alguém 

contando o filme devido à presença dessa voz que se revela ainda antes da apresentação dos 

personagens, mas o rosto por trás da voz só se revela posteriormente, momento no qual o 

protagonista está fazendo sua confissão no corredor da morte, assim como no romance. 

Outro aspecto que caracteriza o romance é o cenário. Como mencionado 

anteriormente o enredo se passa em uma cidade da Califórnia e esta é vista pelo protagonista 

como um ambiente inóspito e desagradável, em oposição a imagem que Nick Papadakis (o 

grego) passa, ao tentar convencer Frank a trabalhar para ele. A descrição do restaurante/posto 

de gasolina e a visão do protagonista a respeito do cenário podem ser vistas nos seguintes 

trechos do romance: 

Foi quando cheguei nesse tal de restaurante Twin Oaks. Não era mais 
do que uma lanchonete de beira de estrada, igual a milhões de outras 

na Califórnia. O salão ficava na parte de baixo e eles moravam em 

cima. Ao lado da entrada havia o posto de gasolina, e mais atrás meia 

dúzias de barracos que eles chamavam de garagem. (CAIN, 1984, 
pág. 9) 

[…] Ele continuou a falar sobre o ar, como estava cheio de saúde 

desde que havia comprado o lugar e como não conseguia entender 
porque todo sujeito que colocava para trabalhar acabava dando o 

fora. Eu bem podia imaginar o motivo, mas fiquei firme. (CAIN, 

1984, pág. 10) 

 

A adaptação trouxe esta imagem do estabelecimento descrita no primeiro trecho, e 

utilizou alguns elementos visuais (o céu coberto de nuvens, a fumaça, o pneu, etc.) que fazem 

com que ao cenário seja atribuída a ideia de abandono, mais um restaurante qualquer na 

estrada, como mostram as figuras 3 e 4. 
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Figura 3: Cena do filme O destino bate à porta.    Figura 4: Cena do filme O destino bate à porta. 

 

Além deste cenário exterior do restaurante, o ambiente do romance, embora não 

descrito de forma direta, se mostra tenso e pesado devido ao teor fatalista do enredo. O tempo 

todo, mesmo sem saber o final, o leitor é levado a acreditar que alguma coisa negativa 

acontecerá, não há espaço para se idealizar um final feliz. Este clima condiz com o período 

histórico no qual o romance foi produzido, pouco tempo após a Grande Depressão de 29. A 

adaptação transparece este clima por meio da iluminação e do contraste entre luz e sombra 

que aparece tanto em cenas noturnas quanto diurnas, como pode ser observado, 

respectivamente nas figuras 5 e 6. 

            
Figuras 5: Cena do filme O destino bate à porta.  Figura 6: Cena do filme O destino bate à porta. 

 

Vale abrir uma observação sobre a iluminação do filme que mesmo pertencendo ao 

gênero Noir, não adota a iluminação low key ou chiaroscuro de forma predominante (a 

exceção das cenas que retratam os crimes e algumas cenas noturnas), diferente de outros 

filmes do gênero, como é o caso do analisado anteriormente (os assassinos, 1946). Mesmo 

assim esse jogo de sombra, a luz entrando pela janela em um ambiente aparentemente menos 

iluminado, colabora para atribuir ao filme a atmosfera noir, principalmente se levarmos em 
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consideração os outros elementos que compõem a obra: enredo, personagens arquétipos do 

gênero, temática. 

As sombras entrando pelas janelas, bem como em diversos momentos nos quais é 

possível observar as sombras dos personagens, contribuem para a construção da narrativa e 

da atmosfera de duas formas: durante o dia, nas cenas externas, atribui ao cenário a ideia de 

calor, o que remete a imagem de um ambiente desagradável; e ao mesmo tempo causam a 

sensação de perseguição, assim como os personagens não podem fugir das sombras, eles 

também não podem fugir do destino. 

A corrupção, além da temática central (paixão, traição e crime) é outro aspecto 

explorado em ambas as obras, outra temática comum abordada no gênero Noir, tanto na 

literatura quanto no cinema.  

Até o momento foram abordadas algumas características estruturais de ambas as 

obras, a transição do narrador protagonista para a voz over na obra cinematográfica e a 

construção do ambiente em que se passa o enredo, desde a descrição física do cenário até a 

atmosfera que o cerca. A partir de agora será abordado outro elemento importante que 

compõe a narrativa: as personagens. 

Romance e filme têm como protagonista Frank Chambers, e o enredo central envolve 

o triângulo Frank Chambers, Cora Papadakis/Smith e Nick Papadakis. Estes três personagens 

e parte da relação que os conecta serão o foco da análise que será traçada adiante, a começar 

pelo anti-herói Frank. 

Frank Chambers é retratado como o típico vagabundo, aquele personagem que está 

sempre na estrada, vivendo uma vida errante, pegando caronas, trabalhando aqui e ali, quando 

o convém, e até mesmo um tanto livre dos ideais de riqueza e busca por estabilidade. Esta 

característica do protagonista é revelada já no início do romance e é reforçada em vários 

diálogos, como o seguinte: 

- Vamos largar esse grego e dar o fora. 

- Pra onde? 
- Qualquer lugar. Que importa? 

- Qualquer lugar. Qualquer lugar. Sabe onde é isso? 

- Por aí, a gente pode escolher. 
- Não, isso significa voltar para espelunca. 

- Cora, não estou falando de nenhuma espelunca, estou falando da 

estrada. É divertido, Cora. Ninguém sabe disso melhor do que eu. 

Conheço todas as curvas e caminhos. Sei como me virar. Não é o que 
queremos? Viver como uma dupla de vagabundos, o que realmente 
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somos? 

- Você era um ótimo vagabundo. Nem tinha meias. 
(CAIN, 1984, pág. 21) 

 

Esta característica não era vista pelo protagonista como algo negativo. Ele vivia da 

forma que tinha escolhido. No filme, essa necessidade de estar sempre na estrada e viver de 

acordo com as próprias regras foi captada de forma semelhante, como transparece no diálogo 

entre ele e o grego já nos momentos iniciais do filme. 

- No momento tenho um problema que me impede de trabalhar. 
- Você parece saudável. 

- Os meus pés. Ficam coçando para eu ir embora 

(O DESTINO BATE À PORTA, 1946, 3 min.) 

 

Outro aspecto sobre o protagonista que vale ser mencionado é a sua consciência a 

respeito de como as coisas acabarão. Sabe que deveria ir embora, mas está de alguma forma 

preso pela atração, e dividido. Ele sente afeição pelo grego, mas não pode evitar seus 

instintos, sempre cedendo a paixão. No filme é possível acompanhar essa sensação através 

da voz over, no momento em que fala “Naquele momento eu devia ter saído daquele lugar, 

mas eu não consegui. Ela me tinha na mão e sabia disso” (O DESTINO BATE À PORTA, 

1946, 29 min.). 

Nesses aspectos, o filme captou bem a essência do protagonista. Cora 

Papadakis/Smith, ao contrário, sofreu muitas alterações na sua representação 

cinematográfica, principalmente no que tange a sua aparência e sua aversão ao marido. Sendo 

mantidos sua ambição e seu poder de sedução. 

Frank Chambers, de início, não tem muita vontade de permanecer no local, as coisas 

mudam quando vê Cora pela primeira vez, a atração é instantânea. Cora é uma mulher de 

cabelos escuros, e a partir dos diálogos subentende-se que há nela a necessidade de se afirmar 

branca, negando a possibilidade de ter etnia mexicana, como pode ser observado no seguinte 

fragmento: 

- Está pensando que eu sou mexicana. 

- Que nada. 

- Sim, está. Não é o primeiro. Bem, olhe aqui, sou tão branca quanto 
você, sabe? Tenho cabelos escuros e talvez até pareça um pouco com 

o tipo deles, mas sou tão branca quanto você. Se quiser ficar numa 

boa por aqui, não se esqueça disso. 
- Ora, você nem parece mexicana. 

- Já disse. Sou tão branca quanto você. 

(CAIN, 1984, pág. 12) 
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Este não é o único momento no qual os diálogos de Cora a revelam como uma 

personagem desprezível. Na adaptação foi eliminada a possibilidade de incluir este diálogo. 

Cora é representada como uma mulher loira (figura 7), e com personalidade questionável. 

Em alguns momentos revelando certa tristeza quando convida o grego a realizar qualquer 

atividade (dançar, ir à praia, etc.) e ele recusa; em outros se mostrando ambiciosa e capaz de 

qualquer coisa para conseguir o que quer, sem deixar cair a máscara de vítima. 

                             
Figura 7: Cena do filme O destino bate à porta 

 

O relacionamento entre Cora e o grego se concretizou por questões financeiras. Cora 

buscava estabilidade, o grego podia oferecer esta estabilidade, filme e romance se 

assemelham neste aspecto. A diferença está no passado da personagem. A adaptação não se 

prende a este aspecto, revelando apenas que ela nasceu em Iowa e sempre almejou ter algo 

na vida. 

O romance vai um pouco além e revela que ela tinha deixado sua cidade natal dois 

anos antes do casamento para tentar a vida em Hollywood. Sua aparência sempre se destacou 

e chegou a fazer testes para o cinema, sem muito sucesso. Acabou trabalhando em um 

botequim de Los Angeles, sendo assediada pelos mais diversos tipos de homens, até 

encontrar Nick. Mesmo desprezando o grego, parecia a melhor opção. 

O desprezo e aversão ao marido não foram explorados na adaptação. Sua arma para 

convencer o protagonista a cometer os crimes foram a atração que Frank tinha por ela e a 

ideia de que aquele lugar seria perfeito para os dois, se o grego não estivesse lá. No romance, 

ao contrário, esse desprezo é revelado sem ressalvas: 

- Você sabe, não é? Isso é uma coisa que gosto em você. Não tenho 
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que ficar fingindo todo o tempo. E você é limpo. Não é gordurento, 

Frank, tem ideia do que isso significa? Você não é gordurento. 
- Posso imaginar. 

- Acho que não. Nenhum homem sabe o que isso significa para uma 

mulher. Ter alguém em volta da gente que é todo gorduroso e faz a 
gente ficar de estômago virado quando nos toca [..] 

- Ele nunca me fez nada de mal. É um bom sujeito. 

- Bom sujeito, nada! Ele fede, é isso. É gordurento e fede […]. 

(CAIN, 1984, pág. 20-22) 
 

O último personagem do triângulo, Nick Papadakis, se apresenta como amigável e 

sempre preocupado com a concorrência e o preço das coisas. Um homem mais velho, que 

está sempre cantando e bebendo vinho. Ele conseguiu captar a afeição de Frank, mas não foi 

suficiente para evitar a traição. 

Os três personagens encontram a morte no final. Filme e romance trazem a ideia de 

morte dos assassinos (Cora e Frank) como algo inevitável, como a única forma de se 

conseguir algum tipo de redenção, pagar pelo crime cometido. A adaptação encerra, assim 

como a obra literária, no corredor da morte:  

- Sabe… há algo nisso que é como… bem, é como se você estivesse 

esperando uma carta ansiosamente, e você fica parado na porta da 
frente com medo de não ouvir o carteiro tocar a campainha. Você 

não percebe que ele sempre toca duas vezes.  

- Como assim? 
- Ele tocou duas vezes pela Cora e agora tocou duas vezes para mim, 

não? 

- Mais ou menos. 

- A verdade é que você sempre o ouve tocar a segunda vez mesmo 
que você esteja lá no quintal. Padre, você tinha razão. Tudo acaba 

bem. Acho que Deus sabe mais dessas coisas do que nós. De alguma 

forma, Cora pagou pela vida do Nick com a própria. E agora eu vou 
pagar. Padre, você poderia rezar por mim e por Cora? E, se o seu 

coração permitir imagine que estamos juntos, onde quer que seja. 

(O DESTINO BATE À PORTA, 1946, 111 min.) 
 

Este diálogo final pertence apenas ao filme e, além de atribuir significado ao título 

original (The Postman Always Rings Twice), colabora para a ideia de fatalismo presente nas 

obras do gênero Noir, atribuindo também um certo tom de melancolia.  

Como é possível perceber através dos aspectos apresentados, houveram algumas 

alterações e supressões no processo de adaptação, mas a essência do romance foi mantida. 

Ambas as obras trazem o pesadelo fatalista, a Femme Fatale, a violência, o sexo (de forma 

implícita), a perversidade e, mesmo em segundo plano, a corrupção. 
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6. Conclusão 

Através da análise é possível concluir que as linguagens literária e cinematográfica 

se aproximam, no que diz respeito ao fato de ambas possuírem uma história, mas se afastam 

quando se considera a forma de se contar esta história. Percebeu-se também que a tradução 

entre essas linguagens nas obras analisadas ocorreu de formas diferentes. 

Enquanto a primeira obra trazia a adaptação de um conto, houve a necessidade de 

estender a história, para isso os responsáveis pela adaptação adicionaram os elementos 

característicos do gênero noir, tanto a nível de enredo, ao incluir o detetive, a femme fatale, 

a formação de quadrilhas, etc. ; quanto a nível estético, a iluminação chiaroscuro, os 

ambientes predominantemente escuros, nos quais as luzes presentes entram por persianas, 

nos ambientes internos, ou por postes em ruas mal iluminadas. 

De forma geral ouve a manutenção da premissa do conto, mas não se limitou a ele ao 

criar uma história própria.  

A segunda obra, por sua vez, se manteve semelhante ao romance, trazendo pequenas 

alterações que, de forma geral, não alteraram a essência da obra de origem. Neste caso os 

elementos do enredo típicos do gênero noir estão presentes nas duas obras. Vale ressaltar, 

porém, que a adaptação trouxe um certo romantismo ao casal de protagonistas, deixando a 

paixão visceral existente entre os dois de forma implícita. 
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