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Considerado um dos mais violentos gibis do gênero, álbum que virou cult pela complexidade 
visual é reeditado pela Devir 
 
Vovozinhas de moletom que parecem saídas de bailes da terceira idade, mas com um instinto 
assassino nada maternal. Garotinhas "indefesas" que fariam Britney Spears parecer neném 
recém-nascido. Centenas de civis mortos a tiros e estilhaços em perseguições infindáveis (nos 
quais atirador e perseguido parecem fazer parte de um jogo do tipo Onde Está Wally? para o 
leitor, perdidos em uma multidão de carnes & ossos). Robôs que detestam manusear carne e 
que se suicidam de forma melodramática com injeções letais. 
 
Passados 18 anos de sua criação, volta às livrarias o gibi Hard Boiled - À Queima-Roupa, série 
em quadrinhos de Frank Miller e Geoff Darrow que já foi considerada uma das mais violentas 
do gênero. O resgate é obra da Devir Editora, de São Paulo (R$ 40,50). E o admirador do 
gênero graphic novel, relendo, vai descobrir que não foi só a incrível complexidade visual e 
narrativa a responsável por tornar a história, publicada em 1990, um clássico precoce.  
 
O desenhista Geoff Darrow fez de Hard Boiled um gibi referencial para a arte dos quadrinhos. 
A exemplo - e com inspiração - do frankensteiniano personagem Ranxerox (criado em 1978 
pelos artistas italianos Tanino Liberatore e Stefano Tamburini), o décor da cidade futurista (Los 
Angeles) imaginada por Darrow é um primor de visionarismo, um delírio art déco cheio de 
edifícios que parecem antigas jukebox, e sofás e móveis que remontam aos anos 50. 
Automóveis extintos, como os Thunderbird, convivem com máquinas de destruição high tech 
de tropas de elite policiais. 
 
O sexo aparece sempre como mercadoria, praticado em rituais coletivos em cercados de tela 
metálica no centro das cidades, com corretores "especializados" operando no local. A 
corrupção é generalizada nas instituições públicas (polícia e governos executivos e 
legislativos). O consumo e o trânsito estão fora de controle, como sempre. Painéis imensos de 
grafites e pequenas brincadeiras subversivas recheiam as páginas (é possível, por exemplo, 
encontrar menções a personagens como "Pee Wee Schwarzenegger", piada com o nome do 
comediante e do governador). 
 
O futuro que Miller e Darrow projetaram situa-se em 2029, logo aí adiante. Nesse ponto, você 
não iria querer que seu nome figurasse no cadastro de maus pagadores de uma seguradora. 
Decididamente, você não iria querer também ser apanhado no pente-fino da Receita Federal. 
Porque decididamente você não iria querer um encontro com os sujeitos que mandam para 
cobrar esses débitos. 
 
A história foi vagamente inspirada em uma história do romancista Philip K. Dick, o mesmo de 
Blade Runner e Minority Report. A ação se passa em torno de um homem chamado Nixon, que 
cobra impostos e tem problemas de memória e crises de identidade. No gibi, ele é a Unidade 
Quatro, um dos tipos mais avançados de robôs, cujo drama maior no futuro será o fato de que 
são escravizados - ou seja, têm consciência de que não têm liberdade, e que essa liberdade 
não lhes será dada voluntariamente. 
 
Para lutar pela liberdade dos ciborgues, grande ironia: a única esperança é um ciborgue com 
defeito de fabricação, a Unidade Quatro. É só pela via da máquina defeituosa que se poderá 
enfrentar o cruel domínio dos seres humanos. 
 
Em meio à pavorosa crise financeira que paira atualmente sobre o mercado norte-americano, 
soa hoje meio profética a incrível história do investigador de seguros Carl Seltz, marido e pai 
devotado que se descobre (mas se recusa a aceitar o fato) um ciborgue homicida, uma 
máquina de matar a serviço da Receita Federal. Ele é um robô que "sofre" de dupla 
personalidade - é Carl Seltz e é também Nixon, o cobrador de impostos que executa o cliente 
(no caso dos subprime americanos, seria quase todo mundo executado, incluindo os acionistas 
dos grupos Freddie Mac e Fannie Mae). 



 
Frank Miller viveu a experiência recente de co-dirigir Sin City, ao lado de Robert Rodriguez. 
Suas obras têm virado cinema porque têm o componente imagético forte, são propícias à 
transposição. Mas ele tem cuidado em fazer com que não só os quadrinhos sejam incorporados 
pelo cinema, mas que o vírus dos quadrinhos seja inoculado no cinema. Exemplo disso é o 
clássico Os 300 de Esparta, que também virou um sanguinário exercício de criação de um 
território híbrido entre cinema e quadrinhos. 
 
Miller também revelou, em fevereiro deste ano, que já tenciona levar a história de Hard Boiled 
para Hollywood. Ele já tem o OK de Deborah del Prete, a mesma produtora que o financia na 
versão do Spirit, de Will Eisner, para o cinema. "Estamos conversando. Tenho uma sensação, 
que não é comum, de que dessa vez eu quero mesmo fazer isso", disse Miller, que considera a 
hipótese de dirigir ele mesmo o filme. "Estou adorando dirigir filmes. Encontrei uma maneira 
de expandir minha carreira. Quadrinhos e cinema são duas faces da mesma moeda. É o que 
Robert Rodriguez me mostrou, um bom drama é um bom drama". 
 
A sensação que se tem lendo-se hoje Hard Boiled - À Queima-Roupa, é que há histórias mais 
sanguinárias, embora haja quase um cadáver para cada quadrinho. É engraçado, mas 
trabalhos posteriores do próprio Miller, como Sin City, se encarregaram de fazer com que o 
açougue em quadrinhos de Hard Boiled não parecesse assim tão enojante. 
 
Muitas histórias hoje em dia são primas-irmãs de Hard Boiled, embora com sua especificidade 
e foco diverso. Por exemplo: as aventuras da trilogia do detetive Diomedes, do brasileiro 
Lourenço Mutarelli, encaixam-se com perfeição nesse gênero híbrido, uma espécie de 
futurismo que se baseia em combustível retrô para erguer sua lógica. 
 
Frank Miller está revisitando agora um dos seus grandes mestres, Will Eisner (mestre, no final 
das contas, de todo mundo que se preze nessa arte). Ao aceitar o desafio de dirigir Spirit, ele 
também já começa a receber críticas - isso porque só viram até agora o trailer do filme. 
Consideram que ele tornou o personagem, noir e ao mesmo tempo engraçado, uma extensão 
da estética de Sin City, de ultraviolência. 
 
Pode ser. Mas é melhor esperar. Miller não é um maluco. Chegou a um nível de liberdade e 
sofisticação ímpar dentro do mundo dos comics. Trabalha com calma, sem pressões 
comerciais, e ergue sua obra com independência e rigor. Sempre se orgulhou pelo fato de não 
submeter-se ao Comics Code, o serviço oficial de censura dos quadrinhos americanos. Merece 
um voto de confiança. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 set. 2008, Cultura, p. D8. 


