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Durante décadas o diretor Tim Burton demonstrou 
o seu talento invulgar e paixão por criar histórias 
imersivas e sombrias e personagens pouco comuns 
com as quais o espetador se pode identificar.  

2019 assinala o 30° aniversário do lançamento do 
filme revolucionário Batman™ de 1989. As suas 
personagens, cenários e adereços fizeram-nos viajar 
para as profundidades de uma sombria e misteriosa 
versão de Gotham City™. Um fenómeno internacional 
instantâneo, deu início a uma nova era de filmes de 
Super-Heróis e serviu de referência para as futuras 
gerações do carro de Super-Herói suprassumo – o 
Batmobile™. 

Em colaboração com o designer do set Anton Furst 
e uma equipa de designers criativos, folhas de 
contraplacado, fibra de vidro moldada e algumas 
peças de carro autênticas foram transformadas não 
apenas no veículo de super-herói mais fantástico da 
altura, mas também numa personagem icónica no 
seu pleno direito. Irradia o poder, a proteção, o lado 
sombrio e a destruição que caracterizam Batman até 
ao dia de hoje. Este é um legado que merece ser 
celebrado. 

A Inspiração

Onde é que ele arranja esses brinquedos maravilhosos?»    
– The JOKERTM (BatmanTM, 1989)
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O processo de design
«Gostámos muito de trabalhar com DC Comics e 
Warner Bros™ para dar vida a este modelo. 
A nossa equipa de designers da LEGO® queria 
conseguir tirar o máximo proveito de um dos 
maiores carros de sempre LEGO construídos com 
peças; eles levaram o sistema de construção 
LEGO e as suas próprias habilidades a novos 
limites. 
Após analisarmos cada vídeo, plano, captura de 
ecrã e fotos de bastidores que conseguimos obter, 
John Cuppage, Adam Grabowski, e Christopher 
Perron trabalharam cada um deles em partes 
diferentes do carro, tentando aproximar-se o mais 
possível do modelo do filme.» 

– Jesper C. Nielsen, Gestor de Design

Conceptualização do carro

«Trabalhei sobretudo nos primeiros protótipos do modelo, 
em algumas das funcionalidades e elementos novos. 
Construí modelos preliminares de diferentes tamanhos, 
baseando-me em rodas existentes LEGO® e acabámos por 
usar os pneus do (70623) Tumbler (baseado no veículo que 
usa Batman™ na Trilogia O Cavaleiro das Trevas) como 
pneus traseiros. 

As minhas características preferidas são o teto, as
laterais inclinadas e degraus para aceder ao cockpit. Estas 
conferem ao carro uma atitude e personalidade assertiva. 

O filme de 1989 é uma das minhas primeiras recordações 
de Batman. Adoro o filme e foi um pouco intimidante enviar 
fotos do nosso trabalho a Tim Burton antes do modelo 
estar acabado! 

Espero que ele e os respetivos fãs gostem tanto do
resultado final como nós gostamos.»

– John Cuppage, Designer de Modelo Sénior
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Faróis de Honda™ Civic virados ao contrário
e pintados de amarelo

Pormenores das asas curvadas do modelo do filme

Faróis curvos reproduzidos no modelo LEGO ®

Foram recriados ângulos similares no modelo LEGO ®

Curvas e ângulos s Prestando Homenagem

«Trabalhámos em diferentes secções ao mesmo tempo, pois 
tínhamos de comunicar muito precisamente para que é que 
precisávamos de espaço, e ajudar-nos mutuamente para que 
todas as peças encaixassem. Para facilitar este processo, 
construíamos, às vezes, todos juntos numa mesa (com o filme
a passar no fundo). 

O design é tão icónico, e é adorado pelos fãs em todo o lado 
– incluindo nós. Não queríamos estragar nada. Desenvolvemos 
novas técnicas de construção para fazer as curvas e ângulos 
combinar. «Como é que conseguimos pôr aqui uma dobradiça 
ou ligar aquilo para combinar com o Batmobile™ original?» 
Olhávamos para uma pequena forma e passávamos uma
semana inteira a tentar recriá-la na perfeição!»  

–  Chris Perron, Designer de Modelo 

«Este foi um dos meus projetos favoritos na carreira de 
12 anos de designer da LEGO®. 

Trabalhei essencialmente no chassis, asas traseiras, 
volante e dianteira. Foi feito à mesma escala do 
Tumbler, por isso complementam-se. Tentámos criar 
um modelo que dê a mesma sensação do modelo do 
filme, que seja estável e que, e não menos importante, 
seja uma fantástica experiência de construção tanto 
para os fãs de Batman™ como para os da LEGO. 

Tim Burton, Anton Furst e a sua equipa deram-lhe vida. 
Isto é apenas a nossa humilde forma de prestarmos 
homenagem à sua visão e legado.»

–  Adam Grabowski, Designer de Modelo Sénior
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Todos os pormenores são importantes

«A designer gráfica Ioana Popescu, o mestre de design Adam Corbally e eu trabalhámos com os 
designers do modelo e elementos para criar os pormenores gráficos do Batmobile™, tanto os 

pormenores impressos nas peças como os autocolantes. 

Procurámos imagens de referência do Batmobile original, especialmente do cockpit, para tornar cada 
pormenor o mais autêntico possível. 

Para a minifigura de Batman™ com a sua nova capa dinâmica, acrescentámos um ponto de conexão 
e imprimimos o logótipo de Batman no capuz. Desta forma dá a sensação que o capuz está unido ao 

torso, semelhante ao traje que aparece no filme.»

–  Mark Tranter, Designer Gráfico



Elementos únicos
«Para a nova capa e capuz do Batman™, queríamos imitar os materiais e texturas «semelhantes a borracha» macios 

do traje do filme. Na época do filme, isto não se assemelhava a nenhum traje de Batman usado antes. 

Queríamos encontrar o equilíbrio perfeito entre o estilo autêntico e o nosso ADN LEGO®. Um pormenor engraçado 
é que é difícil à minifigura do Batman virar a cabeça. Pensamos que isto é bastante apropriado, dado que o ator 

aparentemente tinha um problema semelhante com o traje real!»

– Niels Milan Pedersen, Designer de Elementos 

«O maior desafio para mim foi conseguir recriar devidamente as curvas do para-brisas. Tinha de responder aos
requisitos estéticos de Batman™ e ser suficientemente forte para abrir e fechar o teto. Tivemos de fazer algumas

tentativas, e agora ajusta-se naturalmente ao Batmobile™. E, claro, pode ser usado com qualquer outra peça LEGO®.»

– Jaime Sanchez Potter, Designer de Elementos
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Predador e    
 protetor...    



Não é um mundo normal, pois não?» 
– BATMANTM
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O legado do Cruzado da Capa é irrefutável. O ano 
de 2019 assinala o 80° aniversário da sua primeira 
aparição, na edição n°. 27 da banda desenhada 
Detective Comics de maio de 1939.  
 
Como é que um herói permanece fiel à sua 
personagem, adaptando-se ao mesmo tempo 
o suficiente para se manter relevante em várias 
personificações e interpretações, ao longo de um dos 
séculos de mais rápida transformação da história?  
 
Gotham City™ e as suas personagens continuaram 
a evoluir para refletir a cultura e sociedade de cada 
nova geração de narradores e cineastas.  
 
Bruce Wayne™ foi sempre uma personagem 
complexa. Pode ter nascido em berço de ouro, mas 
o trauma de infância de ter perdido os pais, devido a 
um crime odioso, aparentemente aleatório, significou 
que nunca mais nada seria fácil na sua vida.  

Batman™, o alter ego de Wayne não procura a fama 
ou glória pelos seus atos heroicos, este é um traço 
comum a todos os heróis que resistiram à prova do 
tempo.  

Batman faz aquilo para que se sente destinado: 
manter o mal longe dos que necessitam, e logo de 
seguida desaparecer nas suas próprias sombras 
com os seus Batcave™, Batsuit™ e Batmobile™ como 
escudos infranqueáveis contra o mundo. 
 
Um herói brilha com mais intensidade na escuridão, 
e Tim Burton é um mestre a criar escuridão rica, 
complexa e maravilhosa. No filme Batman, de Burton, 
uma mistura deliberada de contrastes, designs 
clássicos e futuristas, arquiteturas e estilos deram vida 
ao tormento, extravagância e anarquia da cidade, 
num universo surreal e intemporal. Estas eram ruas 
urbanas miseráveis e sombrias que deixaram o jovem 
Bruce orfão e decidiram o seu destino de justiceiro 
solitário e atormentado.

Um justiceiro sombrio e melancólico num universo intemporal 



Permanecer fiel a uma visão
Os fãs do universo Batman™ e críticos do filme 
estavam ansiosos por conhecer a visão de Tim Burton 
da Cavaleiro das Trevas. Muitos recearam que o filme 
continuasse a linha descontraída da antiga série 
de TV. Mas Tim Burton, Anton Furst e uma equipa 
dedicada de designers de adereços e cenografia 
estiverem sempre de acordo numa visão para trazer 
de volta a brutalidade e complexidade do universo da 
banda desenhada. A sua representação criativa, mas 
fiel do herói original acabaram por acalmar os receios.  
 
O Batmobile™ foi concebido e construído para 
patrulhar e dominar as ruas assoladas pelo crime de 
Gotham City™. Como símbolo de ordem e justiça no 
meio do caos, pode confundir-se com as sombras, 
pronto para entrar em ação a todo o momento que os 
cidadãos se encontrem em perigo.  
 
Um exterior elegante e agressivo foi conseguido com 
peças e inspiração em carros modernos e clássicos 
e também em aviões de combate. O resultado: um 
torpedo de veículo suficientemente potente para 
proteger o seu herói, salvar a donzela em apuros e, 
claro, combater os vilões.

É a representação perfeita de um mundo que ainda 
nos incita a explorar o nosso lado escuro, a despertar 
a nossa curiosidade e criatividade e a descobrir os 
nossos instintos heroicos.
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. . .e agora tenho de ir trabalhar.»

Com 24 embalagens contendo 3,5 kg de peças – quase 3.300 peças – 
está na hora de construir a sua própria peça do universo de Batman™ e 
deixá-la ocupar um lugar de direito na sua coleção de memórias da sala 

de estar, escritório ou Batcave™.   

– BRUCE WAYNETM
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Visite lego.com/dc-superheroes 
Encontre produtos, vídeos  

e trevas profundas infindáveis.
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