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Os clipes de heavy metal nos últimos 20 anos serviram de inspiração para muitos artistas e autores 
de quadrinhos, ilustradores, roteiristas, músicos e artistas gráficos para construção de suas narrativas, 
que tiveram oportunidade de identificar em suas poéticas visuais, as adaptações dos quadrinhos em 
diversos vídeos clipes de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Mercyful Fate e ainda em seus 
subgêneros, tais como: speed metal, thrash metal, death metal e black metal. O objetivo deste estudo 
foi realizar uma investigação acerca da adaptação dos quadrinhos para os clipes musicais, tais como: 
Mark Rudolph (2013) ao adaptar as músicas de Mercyful Fate em seu tributo a banda, diversos quadri-
nhos adaptados por artistas como: Kim Holm (2012) e Benjamin Marra (2012). E ainda, pesquisar na 
literatura a importância dos quadrinhos para produção de clipes temáticos e subjetivos nos ambientes 
virtuais. Trata-se de um estudo pós-qualitativo reflexivo acerca das adaptações dos quadrinhos para os 
clipes musicais no gênero heavy metal e seus subgêneros. Desenvolveu-se aqui uma revisão da litera-
tura com análise de obras que utilizam os quadrinhos para contextualizar a importância destas adap-
tações nos novos dispositivos digitais utilizados nas redes sociais e sua interação com seus diversos 
públicos. Os artigos pesquisados foram encontrados em revistas científicas publicadas entre os anos de 
2005 a 2016 com os seguintes descritores: adaptações, quadrinhos, clipes e heavy metal. Os resultados 
da investigação mostram que os quadrinhos não somente invadiram o cenário do metal e suas verten-
tes, como também, difundiram inúmeras publicações relacionadas aos diversos dispositivos e seus cru-
zamentos, nos quais, os quadrinistas se apropriaram de inúmeras obras musicais para contextualizar 
seus gibis, e ainda, experimentaram dos quadrinhos nas produções audiovisuais de inúmeras bandas 
de heavy metal. Conclui-se que os quadrinhos podem transmitir em suas narrativas visuais, a poética 
das bandas para valorização de suas performances e maior aproximação com seus diversos públicos. 
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