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RESUMO 

 

 

O monstruoso normalmente é relacionado ao Mal, à crueldade, violência, morte e 

irracionalidade. O objetivo deste trabalho é reconfigurar a forma como o monstro e o 

feio são lembrados, pois é possível representá-los de forma diversa daquela cruel e fria 

que imediatamente nos ocorre. Consideramos que um dos grandes pioneiros para essa 

mudança, no que concerne ao cinema, seja o diretor hollywoodiano Tim Burton. Com 

um estilo bem peculiar, Burton faz uso de temas delicados para propor reflexões no 

público e mudanças de paradigmas. Além disso, ele mostra que é possível uma 

abordagem estética do feio com o objetivo de torná-lo mais agradável aos olhos. 

Também mostramos como o gênero do horror veio se aprimorando desde o início da 

história do cinema, objetivando sempre causar mais repulsa e medo no espectador, e 

com isso a atração que eles exercem sobre nós curiosamente só cresce a cada dia. Tal 

análise se dará à luz de autores como Morin, Nazário e Carroll. Posteriormente, as 

recorrências burtonianas são apontadas, tanto tematicamente quanto estilisticamente, 

fazendo, inclusive, o uso de fotografias e screenshots para facilitar o entendimento do 

leitor. O objetivo é mostrar, na prática, que o monstro nem sempre é o vilão, e que os 

filmes em que eles aparecem normalmente possuem metáforas e críticas fortes 

implícitas, o que faz valer estudos mais aprofundados sobre o gênero.  

 

 

Palavras-chave: Tim Burton. Cinema. Monstro. Feio. Morte. Expressionismo. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The monstrous is usually related to evil, cruelty, violence, death and irrationality. The 

work aims to reconfigure the way the monster and the ugly are remembered, since you 

can represent them in a different way from that cold and cruel that immediately comes 

to mind. We believe that one of the pioneers for this change, when it comes to movies, 

is Hollywood director Tim Burton. With a very distinctive style, Burton makes use of 

sensitive issues to suggest ideas and paradigm shifts to the audience. Moreover, it shows 

that it is possible to treat esthetically the ugly in order to make it more pleasant. We also 

show how the genre of horror has been improving since the beginning of cinema 

history, always seeking to cause more fear and revulsion in the viewer, and with it the 

attraction they exert on us curiously only grows every day. This analysis will be done 

through authors such as Morin, Nazario and Carroll. Subsequently, recurrences are 

noted, both thematically and stylistically, we even made use of pictures and screenshots 

to facilitate understanding of the reader. The goal is to show in practice that the monster 

is not always the villain, and the movies they appear normally have metaphors and 

strong criticism from the rear, which makes it worth further investigation into the genre. 

 

 
Keywords: Tim Burton. Cinema. Monster. Ugly. Death. Expressionism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se fala em monstro, em horror ou no feio normalmente o primeiro 

pensamento que nos vem à mente é de negatividade, obscuridade, e até mesmo, medo. E 

quando relacionado o horror ao cinema o mesmo raciocínio é seguido: prontamente nos 

lembramos de filmes ou cenas que são sangrentas, cruéis, intimidantes e 

amedrontadoras. Portanto, seria possível pensá-lo de forma diferente?  

Ao longo da presente dissertação procuraremos responder à questão mostrando 

que sim, é possível reconfigurar a forma como o monstro ou o feio são lembrados, e 

principalmente representados, especialmente pela sétima arte, pois mostrá-los de forma 

fria e cruel não é a única forma que existe para tanto. E um dos grandes precursores 

dessa mudança de ponto de vista, ao menos no cinema, é o diretor norte-americano Tim 

Burton.  

Com um estilo bem diferente do tradicional hollywoodiano
1
 Tim Burton vem, 

em suas obras, fazendo uso de temas delicados para propor reflexões no público e 

mudanças de paradigmas. Frequentemente encontramos em suas obras personagens que 

possuem baixa auto-estima ou uma melancolia profunda, que são excluídos da 

sociedade por algum motivo – seja pela sua aparência, raça ou apenas modo de pensar 

ou agir que foge do esperado –, que nutrem um desejo secreto de serem diferentes ou de 

possuírem algo que não tem e julgam ser essencial para alcançarem a felicidade, como, 

por exemplo, um companheiro. Além disso, como a morte é um tema – talvez o mais – 

bastante recorrente na filmografia burtoniana, quase sempre ela aparece, de alguma 

forma, conectada aos protagonistas de suas películas.  

Curiosamente, embora os personagens sejam um tanto quanto marginalizados e 

tristes, possuem uma alegria interior que é mostrada na forma como lidam com os 

problemas e como se relacionam com os outros. Podemos dizer que os personagens 

burtonianos, apesar da aparência esquisita, estão bem mais próximos das pessoas reais, 

                                                 
1
 Consideramos que o estilo tradicional hollywoodiano seja aquele em que o Bem e o Mal aparecem 

separados de modo muito claro ao longo da narrativa – inclusive pela aparência e atitudes estereotipadas 

dos personagens – e que tem quase que por obrigação terminar com o clássico final feliz, onde o Bem 

vence e os mocinhos “vivem felizes para sempre”.  
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pois demonstram comportamentos muito humanos, sem falar que a tristeza e o desejo de 

inclusão sempre fizeram parte da vida e da sociedade em todas as épocas.  

Escolhemos dividir a dissertação em três capítulos, onde no primeiro, 

analisaremos como o Feio é mostrado no cinema dito mais tradicionalista, através 

principalmente dos filmes de horror. Buscaremos mostrar como o gênero do horror veio 

se aprimorando desde o início da história do cinema, objetivando sempre causar mais 

repulsa e medo no telespectador, mesmo que para tanto precise mostrar cenas apelativas 

e um tanto quanto distantes da realidade. Também abordaremos o incrível fascínio do 

monstruoso, pois os monstros possuem a capacidade de nos causar repulsa e, ao mesmo 

tempo, exercem uma enorme atração sobre nós. Eles normalmente são relacionados ao 

Mal, à crueldade, violência, morte e irracionalidade. Entretanto, há alguns anos que esse 

estereótipo vem mudando em algumas obras de ficção, que nem sequer podem ser 

consideradas de horror, como o “E.T. – O Extraterrestre”, de Spielberg, no qual o 

monstro possui uma aparência grotesca, porém é amável, solidário e incapaz de fazer 

mal a alguém.  

Dando continuidade ao projeto, no segundo capítulo abordaremos o tema da 

transgressão burtoniana do Feio, ou seja, como o diretor Tim Burton promove a 

integração do Feio em seus filmes, dando-lhe uma nova roupagem, “embelezando-o” de 

modo com que não mais nos choquemos com ele, nos acostumemos à sua presença no 

cinema e ainda torçamos para que vença no final. Também discorreremos sobre as 

peculiaridades burtonianas, ou seja, as recorrências temáticas e estilísticas ao longo da 

sua carreira. Aqui, tentaremos traçar uma certa linearidade em sua filmografia, embora 

haja algumas exceções que fogem à regra e que não podem deixar de ser citadas.  

No terceiro e último capítulo, analisaremos esteticamente e estilisticamente 

cenas, quadros e/ou sequências retiradas dos filmes de Burton, comparando-os com 

outros filmes do mesmo diretor e de outros diretores e épocas.  

Por fim, nas considerações finais, faremos uma exposição dos resultados obtidos 

ao longo da minha pesquisa. Com isso, mostraremos se, de repente, foi possível 

responder como o horror e o monstruoso podem ser representados de modo mais leve e 

lúdico no cinema e se Burton consegue mesmo figurá-los dessa forma.   
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1 O IMPÉRIO DO MEDO 

 

 

1.1 O nascimento do filme de horror 

 

  

 O cinema de horror, também chamado por alguns de terror, que tanto 

influenciou o trabalho de Tim Burton, não é algo novo, mas vem apresentando 

mudanças em alguns aspectos do gênero de acordo com a época e com o estilo do 

diretor. Ademais, o horror teve mesmo que ser aprimorado com o tempo, e ainda 

continua, pois o objetivo dos diretores é buscar o tempo inteiro novos modos de 

provocar pânico, aflição, repulsa, causar pesadelos e continuar na cabeça do espectador 

por muito tempo depois de terminada a projeção do filme. E como já foi feito de tudo 

um pouco (ou muito), às vezes imaginamos que o cinema não tem mais como inovar, 

por isso é tão gratificante quando um diretor nos surpreende deixando de utilizar o 

formato pré-moldado de seus predecessores.  

 Até bem pouco tempo a maioria dos filmes de horror/terror possuía como 

característica principal a presença de monstros, vampiros, mortos-vivos, criaturas 

mutantes, fantasmas, lobisomens e até mesmo personagens com aparência comum, mas 

que depois se mostram cruéis assassinos com sede de sangue ou de vingança. Contudo, 

atualmente o terror é mais psicológico, beirando o suspense, pois não costuma exibir 

desde o início as ações dos assassinos, nem de onde vêem certos sons e ruídos 

estranhos, até mesmo o silêncio absoluto ou a tela totalmente escura já é suficiente para 

aterrorizar o público. Obviamente que existem exceções de todo o tipo e muitos 

diretores ainda hoje optam por continuar exibindo criaturas monstruosas e regando as 

telas com sangue.  

 A história do cinema de horror se confunde com a própria história do cinema 

mundial, por isso é impossível dissociarmos os dois. Desde os primórdios do cinema, 

mais precisamente a partir de Georges Méliès, o horror já tinha dado seus indícios. 

Embora no instante da sua criação o cinema procurasse ser o mais realista possível 
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apresentando documentários e programas noticiosos, de certa forma, podemos arriscar 

dizer que até mesmo a primeiríssima exibição pública cinematográfica dos irmãos 

Lumière, no dia 28 de dezembro de 1895, teve um efeito próximo ao de um filme de 

terror. Desde então, um mito se formou em torno desse dia, quando supostamente as 

pessoas ao assistirem ao “A chegada do trem à estação” (L'Arrivée d'un Train en Gare 

de La Ciotat, 1895) se assustaram de tal forma, sem saber o que estava acontecendo 

realmente, que fechavam os olhos, saíam correndo ou se esquivavam achando que o 

trem projetado na tela fosse real e estaria para atropelá-los. Mas não há registros de que 

essa tenha sido de fato a reação da platéia.  

 O elemento surpresa sempre esteve presente no cinema, indo de encontro ao que 

é tradicional da época, criando outra realidade na tela e proporcionando a identificação 

do público tanto nos momentos agradáveis como nos desagradáveis, sendo este último o 

caso dos filmes de terror. Além disso, o medo é o mais primário de todos os 

sentimentos, por isso mesmo que a sua linguagem se tornou universal. Para que uma 

cena de horror ou de susto funcione para diversas platéias se faz necessário muito 

poucas mudanças, inclusive nas traduções (afinal, gritos não precisam de intérpretes), 

fato que pode ser exemplificado pelo imenso sucesso que fazem aqui filmes do gênero 

vindos do Japão ou da Coréia.  

 O primeiro filme de horror propriamente dito é provável que tenha sido “O 

Castelo do Diabo” (Le Manoir du Diable, 1896), do diretor francês Georges Méliès, em 

que o demônio aparece transfigurado na forma de um grande morcego. Méliès, 

considerado o criador do espetáculo cinematográfico, era ilusionista e dono do teatro 

Robert Houdin em Paris, mas apesar das suas habilidades em criar espetáculos de 

ilusões, não utilizou suas técnicas desde o início da nova empreitada. Foi a partir de um 

acidente, quando sua câmera enguiçou, que ele, por sorte, descobriu como podia fazer 

truques ou efeitos especiais em seus filmes. No livro “Cinema: Arte & Indústria” 

(2002), Anatol Rosenfeld, cita o que disse Méliès quando perguntado sobre como 

inventara o primeiro truque cinematográfico: 

 

  

Querem saber como me veio a ideia de aplicar o truque ao cinematógrafo? Foi coisa muito 

simples. Certo dia, quando eu fotografava prosaicamente a praça de L‟Opéra, meu aparelho 

enguiçou. Era um aparelho rudimentar em que o filme rasgava constantemente ou se recusava a 

avançar. Custou um minuto para arranjar a cinta e para pôr em marcha o mecanismo. Durante 
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este minuto – como é óbvio – os transeuntes, ônibus, carros, tudo mudava de lugar. Projetando a 

película, emendada no ponto em que se verificara a ruptura, vi de repente um ônibus 

“Madelaine-Bastille” transformar-se num carro mortuário, enquanto os homens se transmutavam 

em mulheres. (ROSENFELD, 2002, p. 79).  

  

 

Desse momento em diante Méliès constatou que mesmo sendo um perito em 

mágicas ainda tinha muito a aprender sobre as possibilidades inesgotáveis do cinema. 

Então se dedicou a tentar novas formas de intervenção no filme, daí surgiram vários 

outros truques como fusões, superimpressões, câmera lenta, reversão de tomadas e 

muitos outros, através do quais era possível “fazer aparecer e desaparecer pessoas, fazer 

voar feiticeiras, tornar as pessoas transparentes ou invisíveis, cortar-lhes a cabeça ou 

outras partes do corpo, desintegrar ou recompor a carcaça humana, desdobrá-la e fazê-la 

voltar, em majestoso vôo, ao trampolim de que se lançara na água” (ROSENFELD, 

2002, pp. 79-80). 

 O sobrenatural, o inverossímil e o imaginário apareciam em profusão nos filmes  

de Méliès, tornando-o definitivamente o pioneiro na arte da fantasmagoria, a segunda 

face do cinema, que fora acrescentada por ele ao aspecto realista de até então e passando 

a ser uma das principais características fílmicas. Assim, mundos fantásticos eram 

montados na tela com aparências totalmente realistas, lançando o espectador num 

mágico jogo de imaginação. Tomando como nossas as palavras de Edgar Morin, a 

originalidade de Méliès está exatamente em ter trazido o fantástico para o cinema, em 

oposição ao documental que existia antes. “Em contradição com o universo objectivo, 

surgiu um universo mágico” (MORIN, 1956, p. 183). Todas as combinações entre o real 

e o irreal tornaram-se possíveis.  

 Além disso, é impossível falarmos do cinema de horror e não colocarmos o 

expressionismo alemão em pauta, principalmente da década de 1920, cujo marco foi “O 

Gabinete do Dr. Caligari” (Das Kabinett des Dr. Caligari, 1919), de Robert Wiene. A 

importância desse movimento é tamanha, que até hoje ele influencia cineastas do 

mundo inteiro, como o próprio Tim Burton. É interessante notarmos que Wiene, mesmo 

usando um conjunto de formas variadas, não tenha se servido dos truques que Méliès 

inventou e já utilizava anos antes para aumentar a sensação de terror e de mistério, 

como bem observou a autora Lotte H. Eisner em sua obra “A tela demoníaca” (1985), 

inteiramente dedicada ao estudo do referido movimento. Cremos que a união de tais 
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truques aos temas e características expressionistas teriam contribuído imensamente com 

a proposta da época de criar mundos fantásticos com toques surreais e amedrontadores.  

 Eisner explica, na mesma obra citada, que o expressionismo alemão surgiu às 

vésperas da Primeira Guerra Mundial com algumas poucas obras – primeiramente 

apenas nas artes plásticas, no teatro e na literatura – mas só depois da guerra é que toma 

impulso, indo pouco além de 1925-27 e tomando espaço também no cinema. Para o tão 

sofrido povo germânico em meio a uma atmosfera conturbada de derrota após o 

desmoronamento do sonho imperialista, a arte expressionista foi como uma expressão 

catártica. As forças obscuras do misticismo e da magia tinham se intensificado em face 

da morte nos campos de batalha.  

 

 

E os fantasmas, que antes tinham povoado o romantismo alemão, se reanimavam tal como as 

sombras do Hades ao beberem sangue. (...) Para a alma torturada da Alemanha de então, tais 

filmes, repletos de evocações fúnebres, de horrores, de uma atmosfera de pesadelo, pareciam o 

reflexo de sua imagem desfigurada e agiam como uma espécie de exutório. (EISNER, 1985, pp. 

17 e 25). 

  

 

 Os filmes expressionistas se importam em criar inquietação e horror no 

espectador e, para tanto se utilizam de características formais e recursos técnicos 

específicos. Esse é o ponto de que trata Rudolf Kurtz, autor de “Expressionismus und 

Film”, citado por Lotte Eisner, em que explica que a linha oblíqua tem sobre o 

espectador um efeito muito diferente da linha reta, e as curvas inadvertidas provocam 

uma reação psíquica totalmente oposta das linhas harmônicas. Além disso, as subidas 

bruscas e as ladeiras íngremes desencadeiam no espírito reações diversas das causadas 

por uma arquitetura cheia de transições suaves.  

 Resumidamente podemos citar aqui que o expressionismo alemão, como 

movimento estético, se caracterizava não somente no forte claro/escuro com seu jogo de 

luzes e sombras, nas linhas oblíquas de cenários irreais e na maquiagem pesada, como 

também na interpretação altamente teatralizada dos atores, no modo de narrar a ação, e 

de modo marcante, na própria concepção dos assuntos tratados. Por tudo isso, falamos 

que o expressionismo luta contra a reprodução da realidade tal como ela é, pois cria 

efeitos quase oníricos, visões que são uma forma interiorizada dos cineastas enxergarem 

o real.   
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 Ainda hoje é possível enxergarmos algumas (ou várias) dessas características 

expressionistas em diretores contemporâneos como Tim Burton, por exemplo, e muitos 

outros. Além disso, a influência do movimento em questão foi decisiva para a 

concepção de certos gêneros como os conhecemos atualmente, como o terror, o thriller 

(suspense) e até mesmo o trash.  

 

 

1.2 A projeção-identificação do espectador  

 

 

 É através do fenômeno da projeção-identificação que o espectador se conecta 

com os filmes de horror. Edgar Morin, no seu “O cinema ou o homem imaginário” 

(1956) constata que o processo da projeção pode tomar o aspecto de automorfismo, de 

antropomorfismo ou de desdobramento, e, de modo geral, é quando nos colocamos no 

lugar de alguém ou de alguma coisa, ou simplesmente fazemos o exercício de nos 

imaginarmos vivendo em outro local. Já a identificação ocorre quando o indivíduo 

absorve o mundo, ao invés de se projetar nele. Mas, apesar dessas separações, Morin 

adverte que é importante considerarmos o fenômeno da projeção-identificação como 

algo único, indissociável, que muito raramente é possível ser desmembrado.  

De qualquer forma, para deixar mais claro o que engloba cada processo, falemos 

um pouco primeiramente distinguindo a projeção da identificação. O primeiro aspecto 

da projeção, o automorfismo, segundo Morin, é o que mais interessou os observadores 

de cinema, e ocorre quando “atribuímos a alguém, que entretanto vamos julgando, as 

tendências que nos são próprias”, explica o autor citando Fulchignoni. Já no 

antropomorfismo, nós tendemos a fixar nas coisas materiais e nos seres vivos 

características próprias aos seres humanos, com certos traços de caráter ou tendências. 

Por sua vez, no desdobramento, uma fase muito mais imaginária, ocorre quando 

projetamos o “nosso próprio ser individual numa visão alucinatória em que nosso 

espectro corporal nos aparece” (MORIN, 1956, p. 108). A projeção passa a alienação – 

somos capturados pelos momentos mágicos – tanto no antropomorfismo quanto no 
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desdobramento. Além disso, o desdobramento já se encontra em germe na projeção 

automórfica.  

 Ademais, o processo da identificação incorpora o meio ambiente dentro de nós 

mesmos e nos sentimos integrados afetivamente a ele – tal ponto de vista é uma 

concordância entre Morin e Cressey. Essa identificação com o mundo pode crescer até 

resvalar num cosmomorfismo, no qual o homem se sente e acredita ser ele próprio um 

microcosmo.  

 

 

(...) Projeção e identificação se encontram interligadas no seio de um complexo global. A mais 

banal “projeção” sobre outrem – o “eu ponho-me no seu lugar” – é já uma identificação de mim 

com o outro, identificação essa que facilita e convida a uma identificação do outro comigo: esse 

outro tornou-se assimilável. (MORIN, 1956, p. 109).  

 

 

A projeção-identificação-transferência é o complexo processo responsável por 

comandar todos os fenômenos psicológicos subjetivos, quer dizer, os que distorcem a 

realidade objetiva de todas as coisas, ou então se colocam, fora desta mesma realidade, 

ou seja, quando ocorrem os devaneios, alucinações ou estados de alma. Morin ainda 

explicita que esse complexo da projeção-identificação-transferência também comanda, 

sob a forma antropocosmomórfica, os fenômenos mágicos do duplo, da metamorfose e 

da comparação.  

Desse modo, é comum que o espectador dos filmes de terror passem por esse 

processo de projeção-identificação enquanto assiste ao filme. Ele se projeta na tela e se 

identifica com o personagem, de forma que sente o mesmo medo (ou pelo menos quase) 

do protagonista perseguido por monstruosas criaturas. É através desse processo que se 

dá a catarse do público: quando suas emoções e sensações mais violentas são 

exteriorizadas de um modo “inofensivo”, sem causar nenhum mal a outrem ou a alguma 

coisa, e no final da sessão, o efeito é de alívio. E a ficção cumpre muito bem esse papel 

de nos propiciar sensações que não vivemos de fato, apenas experimentamos através 

dos outros. Com relação às nossas emoções violentas, o pai da psicanálise, Sigmund 

Freud, afirma que a agressividade que visa a prejudicar alguém, seja através de 

comportamentos reais ou fantasiados, faz parte da “pulsão de morte” inerente a todo ser 
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humano, e que tal pulsão seria a inclinação de destruir ou de ser destruído. Sendo assim, 

acreditamos que assistir a filmes de horror é um ótimo meio de dar vazão a essa pulsão, 

pois, como já dissemos nos identificamos com o personagem, seja com o que provoca o 

mal ou com o que o sofre, sem termos tido a necessidade de nos arriscarmos ou de 

causar prejuízos de qualquer tipo a outras pessoas.  

De acordo com Freud, no seu “Além do princípio do prazer” (1920), o susto, o 

medo e a ansiedade possuem correlações com o perigo, mas não são a mesma coisa. 

Levamos um susto quando entramos em perigo sem estarmos preparados para ele e 

somos pegos de surpresa. O medo é o que sentimos diante de um objeto específico de 

que sentimos temor. Por fim, a ansiedade sugere um estado determinado de espera pelo 

perigo, ou de preparação para ele, ainda que não saibamos o que exatamente esperar.  

 Concordamos com Freud quando ele cita que os artistas em geral, como os 

cineastas, por exemplo, precisam criar certos efeitos emocionais ou prazer estético 

intelectual. Logo, talvez seja isso o que ocorre com os filmes de terror: foram criados 

para proporcionar efeitos emocionais como o medo e o susto. Além dos efeitos visuais e 

da maquiagem largamente utilizados para impressionar o público e a crítica, isto é, 

ofertar o prazer estético a quem os assiste.   

 Ademais, a ficção no cinema também ajuda a potencializar associações 

perturbadoras, mesclando imagens materiais com imagens mentais do espectador. Já 

que os diretores não podem produzir a realidade exatamente como ela é têm que usar de 

tais subterfúgios para nos dar a aparência de realidade, por mais ilusória e irreal que seja 

no filme. A esse jogo da obra de arte de usar parte da realidade que lhe pareça adequada 

e descartar a que não é, dá-se o nome de “licença poética”, a que até mesmo Freud se 

referiu em alguns de seus estudos.   

 Tomamos emprestado o pensamento de Christian Metz, no seu “A significação 

no cinema” (1968), quando este se refere a essa “impressão de realidade” sentida pelo 

espectador diante de um filme. Metz defende a tese de que o cinema nos dá o 

sentimento de estarmos assistindo a um espetáculo quase real, desencadeando no 

espectador um processo perceptivo e afetivo de “participação”, quase como se 

pudéssemos interferir na vida dos personagens. Ademais, o cinema conquista um tipo 

de credibilidade do público de imediato e lhe dirige a narrativa no tom da evidência, do 

absolutamente possível.  
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Há um modo fílmico da presença, o qual é amplamente crível. Este “ar de realidade”, este 

domínio tão direto sobre a percepção têm o poder de deslocar multidões, que são bem menores 

para assistir à última estréia teatral ou comprar o último romance. (...) Existe no domínio fílmico 

o segredo de uma presença e de uma proximidade que aglomera o grande público e consegue 

lotar mais ou menos as salas. Reencontramos aqui a impressão de realidade, fenômeno de muitas 

conseqüências estéticas, mas cujos fundamentos são sobretudo psicológicos. Este sentimento tão 

direto de credibilidade vale tanto para os filmes insólitos ou maravilhosos como para os filmes 

“realistas”.  (METZ, 1968, p. 17).  

 

 

Compartilhamos da opinião de Metz quando coloca que o irrealismo do cinema 

funciona tão bem porque o irreal aparece vestido com uma roupagem real, dando-lhe a 

aparência de acontecimento e de atualidade – e não de uma fantasia ou de algo 

inventado por alguma mente criativa. O autor ainda fala que os temas abordados pelo 

cinema podem ser tanto “realistas” como “irrealistas”, mas a capacidade atualizadora do 

veículo fílmico é comum aos dois tipos, o que garante aos realistas a sua “força de 

familiaridade tão agradável à afetividade” e, aos fantásticos, o “poder de desnorteio tão 

estimulante para a imaginação”. 

Em outra obra sua chamada “O Significante Imaginário: Psicanálise e Cinema” 

(1977), o próprio Christian Metz faz uma interessante analogia entre o filme e o sonho. 

Para ele, a diferença principal entre os dois é que o sonhador não sabe que sonha, o que 

configura o que vê como uma ilusão, ao passo que o espectador sabe que está no 

cinema, diante de uma tela onde aparecem imagens projetadas. Logo, Metz explica que 

é mais sensato utilizarmos a palavra “ilusão” apenas para o sonho e, em relação ao 

cinema, fazermos uso da expressão “impressão de realidade”, visto que o espectador 

tem consciência do que ocorre à sua frente, mesmo quando se comove com as cenas.  

No entanto, Metz esclarece que a consciência do espectador pode embaralhar-se 

dependendo do filme e da personalidade de quem está assistindo, diminuindo a distância 

entre o estado fílmico e o onírico, o que proporciona uma maior transferência 

perceptiva (grifos do autor) em breves instantes de grande intensidade emocional. 

Também outra comparação se faz presente nas colocações do autor, desta vez entre o 

espectador ativo (como o público infantil ou não acostumado com idas ao cinema, caso 

dos indígenas) e o sonâmbulo. Ele diz que a comparação é permitida somente no 

primeiro dos seus dois níveis, pois no segundo nível, quando ocorre o despertar do 

público entusiasta em decorrência dos seus próprios atos, não ocorre o mesmo com o 
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sonâmbulo. Além disso, é improvável que o sonâmbulo sonhe, enquanto que no 

espectador “a queda no sono é ao mesmo tempo queda no sonho”.  

Contudo, a transferência perceptiva, essa confusão onírica entre filme e 

realidade, precisa de muito mais do que a simples imobilidade e mudez do espectador. 

Precisa também que o filme o toque no mais profundo dos seus sentimentos, ou ainda, 

que esteja em um estado de fadiga, de turbulência afetiva ou que experimente esses 

curtos momentos de oscilação mental a que todos nós estamos sujeitos de vez em 

quando e que nos obrigam a dar um passo em direção à “verdadeira ilusão”, nos 

colocando mais próximos de crermos na diegese. E assim, logo que termina o estado 

dessa “breve tontura psíquica” que acomete o público, da qual Metz trata, o sujeito tem 

a sensação de despertar por ter estado submerso inteiramente num estado de sono e 

sonho.     

 

 

1.3 A morte está em toda parte 

 

 

Infelizmente é possível dizermos que o espectador, às vezes, parece não 

conseguir voltar do seu “sono” mesmo quando a sessão do filme chega ao fim. Isso 

acontece porque ao retornar à sua casa, e voltar ao seu dia-a-dia normal, o que o público 

encontra nas notícias veiculadas pela mídia em geral são elementos que fazem parte da 

quase totalidade do gênero fílmico do horror e o caracteriza fortemente: a presença da 

morte, do monstruoso e de muita violência. Isso sem falar do medo, do susto e do asco 

provocados tanto pelas cenas do cinema, como dos noticiários. 

 A violência na mídia e no cinema não é só de responsabilidade das empresas 

produtoras dos programas jornalísticos e dos filmes, pois talvez se não houvesse público 

para tais espetáculos, eles não mais existissem – ou pelo menos não teriam a força que 

têm hoje e não cresceriam com tanta rapidez. 

Ademais, a programação televisiva atual se utiliza de certos artifícios visando ao 

aumento da audiência, o que se dá, por exemplo, através da ilusão de proximidade do 

público com os fatos que são transmitidos. Tal ilusão se dá quando a câmera entra com 
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o repórter no meio da ação, inclusive, correndo riscos, como em zonas de conflito ou 

em um local onde está ocorrendo tiroteios, negociação de um sequestro, ou ainda, 

assaltos a lojas e a bancos. Quanto mais riscos e mais perigo a equipe de filmagem 

correr (ou aparentar), maior é o suspense proporcionado e maior é a curiosidade do 

público sobre o que vai acontecer naquele momento.  

 Não sabemos ao certo o que acontece na mente do espectador que recebe tais 

imagens violentas e grotescas da mídia, tanto é que vários estudiosos defendem teorias 

variadas sobre o assunto, mas podemos supor que muitos indivíduos simplesmente 

gostam e chegam a sentir prazer durante tal transmissão, o que também acontece em 

uma sessão de cinema, porque através dessas imagens eles conseguem exorcizar os 

sentimentos e pulsões violentas que guardam dentro de si, deixando de lado a 

necessidade de colocá-las para fora de forma prática. Esses sentimentos negativos 

precisam passar por essa “reciclagem” imagética para que tenham algum tipo de alívio e 

também para fazer com que a violência, e por tabela, a morte, se tornem o mais distante 

possível da sua realidade, mesmo sendo esta última – a morte – a única certeza que 

temos na vida, pois tudo que é vivo chegará ao seu fim um dia.  

 Outro motivo que poderíamos citar para essa necessidade do público em assistir 

a imagens violentas seria porque nós não mais nos emocionamos com qualquer coisa. 

Estamos tão dormentes em relação às dores do mundo que para que tal reação ocorra 

precisamos ser cada vez mais chocados, impactados, nossos limites estão aumentando 

sem que notemos e precisamos ultrapassá-los o tempo todo. Só que essa não é uma 

tarefa fácil, pois a banalização do grotesco, de modo geral, pela mídia promove uma 

glamorização tão grande das cenas em que as desgraças da sociedade aparecem que 

raramente nos incomodamos, até mesmo pela rapidez da edição das notícias. Assim 

transbordam imagens de guerras, catástrofes naturais, ataques terroristas e violência de 

todos os tipos. O espectador contemporâneo se encontra tão “anestesiado”, passando a 

receber as informações “enlatadas”, prontas, que não tem mais tempo de “digerir” a 

informação fornecida, pois logo em seguida outra já é ofertada, geralmente com um 

tema mais leve, provocando o “turvamento” mental da notícia recebida há pouco. 

 Além disso, através da observação passiva do espectador, pode-se afirmar que o 

público também participa da violência e da morte imagéticas, isso porque a sua atitude 

cômoda pode ser comparada com a do cúmplice. Este ponto de vista é defendido, 

inclusive, pelo cineasta alemão Michael Haneke, diretor de “Violência Gratuita” (Funny 



23 

 

 

Games, 1997). Haneke ressalta que essa cumplicidade se dá na própria passividade de 

quem assiste, que mesmo achando o crime algo repugnante, tem uma mórbida 

curiosidade pelos seus mais ínfimos detalhes, aceitando dessa forma participar da cena. 

E, depois, ainda finge sentir grande espanto, disfarçando o seu prazer macabro, ao tomar 

conhecimento dos pormenores sórdidos do ato criminoso.  

 O espetáculo do horror é tratado por Luiz Nazário, no seu “O cinema industrial 

americano” (1987), no qual ele fala que o valor principal para a indústria cultural é o 

lucro e para alcançá-lo ela visa não apenas ao “denominador comum”, mas ao seu “mais 

baixo denominador comum” (grifos do autor). Nazário explica que esse nivelamento 

por baixo do cinema ocorre a partir da década de 1960 quando se descobriu que o 

público se tornara ávido a ver cenas fortes, até então severamente controladas pelo 

Código de Produção americano. Para analisarmos a violência da subcultura de massa, o 

autor defende que devemos considerar dois fatores, são eles: “a carga de violência real, 

que legitima a industrialização da violência imaginária e a carga de perversão do 

espectador, na vontade manifesta de contemplar o mal” (NAZÁRIO, 1987, p. 8). O que 

quer dizer que uma parte de toda essa violência é algo que deveria ser mostrado de todo 

jeito, pois ela infelizmente está presente na nossa realidade, mas outra (uma grande 

fatia) parte aparece simplesmente porque o público quer ver sangue nas telas, quer 

observar o mal nas suas mais variadas formas, e os empresários e produtores de filmes 

(e também os de televisão) obviamente se aproveitam disso para arrecadar mais lucros. 

Ainda segundo Luiz Nazário, a nova violência que experimentamos no cinema é 

sádica, gratuita, descontrolada, demente. Totalmente diferente da violência, da morte e 

do sexo exibidos nos filmes de antigamente, em que não se viam closes tão reveladores, 

aparecia pouco sangue, feridas ocultas, mortes rápidas sem que o personagem 

agonizasse e sem gritos lancinantes. Nem mesmo os filmes de animação escapam da 

dominação da violência exacerbada atual, pois neles seus personagens são mutilados, 

decapitados, incendiados, retalhados, explodidos, tanto que o autor fala, citando Tex 

Avery, que “num desenho animado, tudo é permitido”. Tanta violência e tanta morte 

sem causas aparentes no cinema é a revelação do lado sombrio e louco da sociedade. 

Luiz Nazário possui um ponto em comum com o pensamento de Michael 

Haneke, o de que o espectador participa passivamente da violência apresentada. Nazário 

diz que essa participação faz parte do que ele denomina a “pedagogia da violência” e 

tem a função de fazê-lo sentir tanta culpa a ponto de ficar paralisado. O autor cita David 



24 

 

 

Brown, um produtor de violência pedagógica, que acredita que a violência de certos 

filmes, como “Tubarão” (Jaws, 1975) e “Golpe de Mestre” (The Sting, 1973) “é feia e 

deve ser mostrada para ser repudiada”. Também o diretor italiano Fellini entra nesse 

debate afirmando que o seu objetivo é que as pessoas vejam seus filmes e “sintam um 

pouco de vergonha, como se tivessem uma doença”. Assim, o mecanismo reduz a 

necessidade de repressão aos cidadãos, lançando a culpa dos males neles mesmos e 

eximindo o poder vigente de sua responsabilidade. Os dominados passam a assumir a 

própria dominação rumo à autodestruição, onde os concorrentes são rebaixados a partir 

da imagem repulsiva que adquirem do ser humano decorrentes da mídia.  

 Além de tudo, a morte e a violência podem ser menos traumatizantes de acordo 

com o modo que o diretor faz uso delas num filme. Situando a narrativa em um tempo e 

espaço onde a vida humana não vale quase nada, ou em um lugar onde Eros integrou 

Thanatos, o horror não aparece tão inverossímil. Em contrapartida, onde a vida é 

valorizada, o horror da violência nos parece bem mais chocante, destrutivo e 

amedrontador.  

 No livro de Nazário aparece uma interessante divisão dos tipos de violência 

encontrados no cinema industrial americano: a violência festiva, a gratuita, a inevitável, 

a irracional, a permitida e a crítica. Os filmes de violência festiva apareceram no auge 

da Guerra Fria e objetivavam induzir o telespectador à aceitação da violência pelo seu 

apaziguamento ou “realce”. A figura do vilão aparece sempre de modo caricato e exige 

aniquilação bem floreada. Um bom exemplo é o filme “Vinte mil léguas submarinas” 

(20.000 Leagues under the sea, 1954), de Richard Fleischer. Já a violência gratuita é 

aquela que nasce do indivíduo sem ser alimentada por nenhum fator externo, como o 

meio social, o que dá a entender que o homem possui uma natureza violenta. Nesses 

filmes a violência muitas vezes aparece como um jogo. Tal descrição caracteriza bem os 

westerns, as séries policiais de televisão, os filmes de espionagem como os de James 

Bond e as películas que foram livremente inspiradas em guerras reais, cruzadas, 

pirataria, martírios e confrontos de capa-e-espada. O autor explica que nesse tipo de 

filme “os vilões são poupados até a última cena, para serem vitimados com suprema 

crueldade, a violência da morte sendo diretamente proporcional à duração de sua 

resistência” (NAZÁRIO, 1987, p. 35). A violência permitida ocorre num meio que não 

há justiça nem punição aos bandidos, a ordem é assim estabelecida pelo mais forte. É 

esse tipo a que acontece nos campos de batalha, nos ringues, nas prisões, nos internatos, 
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na selva, isto é, em meios masculinos onde a energia erótica explode convertida em 

agressão. Exemplos: “Laranja Mecânica” (A Clockwork Orange, 1971) de Stanley 

Kubrick, “Nada de novo no front” (All quiet on the Western front, 1930), de Lewis 

Milestone, e “Touro Indomável” (Raging Bull, 1980), de Martin Scorsese. Outro tipo de 

violência, a crítica, não nasce da pressão do meio social, nem da natureza violenta do 

homem, é mediada pela razão e distanciada de modo a não promover uma identificação 

com o personagem que a pratica.  

 

 

A conversão do homem em homem violento é operada em função de uma crise. É a violência 

que está em toda a parte e em parte alguma, permanente e invisível, que leva os personagens à 

ruptura. Os que assim reagem nos são simpáticos na violência porque esta é a única forma que 

encontram para se defenderem contra uma ordem que os violenta. Desconhecem a dimensão 

moral; tornam-se, pela aceitação do fato consumado, pelo desejo não superado do 

reconhecimento social, vítimas da realidade. Antes de serem por outra ordem, preferem ser a 

anti-ordem e se imolarem como inocentes. No entanto, este cinema de heróis falidos, solitários, 

traídos, desequilibrados, impotentes, é o único cinema industrial vivo na América. (NAZÁRIO, 

1987, p. 37).  

 

 

Outro tipo de violência é a inevitável, a qual ocorre numa narrativa na qual a 

violência é uma imposição, não uma opção a ser tomada pelo personagem. Geralmente, 

um único personagem se volta contra um grupo que fazia pressão ou chantagem sobre 

sua comunidade. A violência inevitável acontece quando a pressão sofrida se torna 

insuportável, daí ocorre o ponto de fusão das violências, quando a respostas em forma 

de violência é a única justiça a caminho e o modo que o personagem e seu bando 

possuem para ter paz. Esse tipo de filme termina logo após o justiçamento praticado 

pelo protagonista, ocultando as consequências legais do ato ilícito para deixar no 

espectador a impressão de que o terror é a forma mais eficaz de garantir o seu bem-

estar. Exemplos: “Sob o domínio do medo” (Straw Dogs, 1971), de Sam Peckinpah, e 

“Encurralado” (Duel, 1971), de Steven Spielberg. Por fim, o último tipo de violência, de 

acordo com a divisão de Nazário, é a violência irracional. Essa aparece no cinema como 

uma extensão dos filmes de violência inevitável, só que sem justificativas intelectuais 

ou disfarces. Aqui aparecem monstros físicos, ao passo que nos da violência inevitável 

surgem monstros morais. Na violência irracional está implícita a ideia do mal da 

natureza interior e exterior ao homem, ou seja, a maldade é sempre relacionada ao que é 
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feio; a feiúra então se torna a representação de um desequilíbrio interior. Nesses filmes, 

a origem da violência é inconsciente, divina, diabólica ou sobrenatural. E os seres 

humanos precisam se unir para vencer o invasor do espaço, o inimigo externo, o ser 

alienígena, o monstro assassino, o que só ocorre com a aniquilação total da(s) criatura(s) 

ameaçadora(s). “(...) Animais ferozes, insetos gigantes, bolhas assassinas, formas 

inumanas, criaturas grotescas, seres abissais, fantasmas do além, vampiros e demônios 

querem agarrar os homens, abocanhá-los, triturá-los, atingi-los com sua matéria 

pegajosa.” (NAZÁRIO, 1987, p. 42). Também é neste tipo de violência, a irracional, 

que se encaixam os filmes de catástrofes naturais, desastres e acidentes de grandes 

proporções. 

Finalmente, concordamos com Nazário quando fala que o homem para se dar 

conta de que ainda é um ser vivente e de que existe no mundo precisa receber choques 

elétricos, pancadas, descargas violentas e banhos de sangue de tão anulado e impotente 

que se sente hoje. Para que os indivíduos aguentem o desvirtuamento constante dos seus 

instintos e o desagrado ininterrupto à sua razão devem se sujeitar a assistir às mais 

terríveis perversidades e ver o seu semelhante projetado na tela sentir muito medo, 

gemer de dor, gritar por socorro, sofrer e sangrar – seja em filmes de horror, suspense, 

de violência ou disaster-movies – para só então recobrar a vontade de viver e despertar 

de seu estado de dormência.   

 

 

1. 4 O fascínio do monstruoso 

 

 

Os monstros sempre estiveram presentes em nossas vidas. Tais seres que a 

imaginação humana foi capaz de criar têm aspecto repugnante, origens sobrenaturais ou 

científicas, geralmente são cruéis, irracionais, mas mesmo assim eles possuem a 

estranha capacidade de nos fascinar, ao mesmo tempo em que causam medo, 

repugnância e instigam a nossa curiosidade sobre o que nos é estranho ou desconhecido.  

Essas criaturas monstruosas foram criadas com dois objetivos aparentemente 

opostos: assustar e divertir (ou assustar enquanto entretêm). Salvo, em raras exceções, 
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quando monstros benevolentes são criados para ensinar ou instruir, dar bons exemplos e 

ajudar a acabar com o preconceito de que o feio é mau e o belo é bom.   

 

 

1.5 Diversão regada a sustos e gritos 

 

 

Quando pensamos em monstros, principalmente relacionados ao cinema, as 

primeiras imagens que nos vêem à mente são as dos clássicos filmes de horror, 

recheados com seus vampiros, lobisomens, fantasmas, alienígenas, insetos gigantes, 

mutantes, possuídos, zumbis, etc. A lista é tão extensa que não nos bastariam as páginas 

aqui descritas para elencar todos os diversos tipos de seres monstruosos.   

De acordo com Noël Carroll (1990), o gênero de horror é identificado não 

somente pela presença destes monstros ou criaturas estranhas, mas, também, pelo 

sentimento que causam no espectador. 

 

 

Todavia, não se deve supor que todos os gêneros possam ser analisados da mesma maneira. Os 

faroestes, por exemplo, identificam-se em primeiro lugar por seus cenários. Os romances, os 

filmes, as peças, as pinturas e outras obras classificadas com o rótulo de “horror” são 

identificados de acordo com um tipo diferente de critério. Como os romances de suspense ou de 

mistério, os romances são chamados de horror de acordo com sua deliberada capacidade de 

provocar certo afeto (affect). De fato, os gêneros do suspense, mistério e horror derivam seus 

próprios nomes dos afetos (affects) que pretendem provocar – um sentimento do suspense, um 

sentimento do mistério e um sentimento do horror. O gênero do horror, que atravessa muitas 

formas de arte e muitas mídias, recebe seu nome da emoção que provoca de modo característico 

ou, antes, de modo ideal; essa emoção constitui a marca de identidade do horror. (CARROLL, 

1990, pp. 29-30).   

 

 

É fácil cairmos na tentação de diferenciar o gênero do horror dos outros 

seguindo o que dizem os defensores da ficção científica: de que as histórias de horror 

são aquelas unicamente marcadas pelos monstros. Ainda segundo Carroll, esse método 

distingue o horror do que às vezes é chamado de histórias de terror, que embora 

atemorizantes, conseguem apavorar o espectador se utilizando de efeitos psicológicos, 
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todos eles bem humanos. “Correlacionar o horror com a presença de monstros dá-nos 

uma boa maneira de distingui-lo do terror, sobretudo do terror enraizado em histórias de 

psicologias anormais.” (CARROLL, 1990, p. 31).  

Todavia, ainda que se diga que um monstro seja uma condição fundamental do 

horror, tal critério não seria suficiente, visto que há monstros em vários tipos de 

histórias – como contos de fadas, mitos e odisséias – e nem todas podem ser 

consideradas como horror. Portanto, o que parece servir de fronteira entre a história de 

horror e meras histórias com monstros é a atitude dos personagens em relação às 

criaturas monstruosas com quem se vêem obrigados a interagir de alguma forma.  

Nas narrativas de horror, as pessoas enxergam os monstros que encontram pelo 

caminho como anomalias, seres extravagantes e que claramente perturbam a ordem 

natural das coisas, eles não deveriam existir e quase sempre a única saída é serem 

aniquilados, pois se assim não fizessem os personagens humanos é que seriam mortos. 

Já nos contos de fadas, por exemplo, os monstros simplesmente fazem parte do 

cotidiano daquele universo. Nesse último caso, eles só são vistos como ameaças por 

suas atitudes, não pelas suas aparências.    

O primeiro caso é o que acontece nos filmes de horror de lobisomens, como nos 

famosos “Um Lobisomen Americano em Londres” (An American Werewolf in London, 

1981) e “Grito de Horror” (The Howling, 1981), nos quais o lobisomem é uma criatura 

meio-homem, meio-lobo, que se alimenta de carne humana, possui enormes garras e 

dentes afiados, além de ser cruel por natureza. A sua simples aparição, por si só, 

provoca calafrios na platéia e sustos tremendos quando surgem de lugares inesperados. 

Por outro lado, em filmes de outros gêneros, como na ópera espacial épica “Guerra nas 

Estrelas” (Star Wars, 1977)
2
, um personagem com descrição semelhante, com pelos por 

todo o corpo e grandes dentes e garras, como Chewbacca, é apenas um dos mocinhos da 

história e não causa estranheza aos outros personagens, nem à platéia. Sendo assim, 

podemos concluir que a percepção do espectador em relação ao monstro da ficção 

depende também da que os outros personagens possuem dentro do filme, se eles 

sentirem medo e repulsa, nós também sentiremos, se o tratam com naturalidade e/ou 

afeto nós também assim o faremos. Tudo depende muito do gênero ou tipo da história.  

                                                 
2
 O ano de 1977 foi a data de lançamento do primeiro filme da saga “Guerra das Estrelas”, sendo as suas 

continuações lançadas em anos posteriores.  
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Além disso, há dois pontos que julgamos importantes destacar a respeito dos 

filmes de horror: 1) afinal, o que leva alguém a se divertir com algo que o amedronta? E 

mais, 2) como as pessoas podem sentir medo com o que sabem não existir? Certamente, 

para tais questões existem muitas respostas, e muitas delas se resumem à fantasia 

libertadora da Sétima Arte, pois o cinema é capaz de nos “transportar para outros 

mundos”, por mais inverossímeis que sejam.  

Resgatando o pensamento de Carroll (1990), as pessoas evitam ao máximo, no 

curso normal das suas vidas, o que as repugna ou aterroriza. Isso porque o sentimento 

de repulsa por alguma coisa é uma experiência extremamente desagradável. Mas há um 

enorme contingente de pessoas que buscam ter prazer com as imagens das ficções de 

horror que lhes causam repugnância. Com isso, podemos concluir que o gênero do 

horror em si é bastante paradoxal, pois certamente é prazeroso para seu público, mas faz 

isso oferecendo aflição, inquietação e desprazer.     

Não devemos compreender as obras de horror nem como completamente 

repelentes, nem como completamente atraentes. Analisar apenas uma dessas 

características seria deixar de lado um aspecto crucial para entendermos o gênero em si 

e o seu funcionamento.  

Segundo H.P. Lovecraft (apud CARROLL, 1990), uma obra para ser 

considerada de horror deve evocar o assombro e o que denomina “medo cósmico”, que 

seria uma mistura de medo, maravilhamento e repugnância moral. “Quando é 

acrescentado a essa sensação de medo e de mal o inevitável fascínio do maravilhamento 

e da curiosidade, nasce um composto de aguda emoção e de provocação imaginativa.” 

(LOVECRAFT apud CARROLL, 1990, p. 235). Para o autor, a disposição para sentir 

esse medo é instintiva, ou seja, o ser humano já nasce com uma espécie de temor pelo 

desconhecido que está bem próximo ao assombro. Dessa forma, a atração pelo horror 

sobrenatural se deve a essa sensação de assombro que, no final das contas, confirma 

uma convicção humana de que o mundo contém forças poderosas e desconhecidas. A 

isso se soma o fato de que as obras de horror são capazes de atordoar o público, de fazê-

lo se sentir insignificante e momentaneamente paralisado de medo.   

 

 

Os objetos do horror artístico têm poder, isto é, são temíveis e geram uma sensação paralisante 

de ser sobrepujado; são tão misteriosos que atordoam, fazem perder a fala e deixam perplexo, 

pela irrupção da alteridade, se a ficção for engenhosa. E, da mesma forma, isso fascina o público 



30 

 

 

– talvez fascine até mesmo os personagens de ficção, e pode explicar suas frequentes paralisias. 

(CARROLL, 1990, p. 240). 

 

 

Outra explicação para nos sentirmos atraídos por ficções de horror seria a busca 

por novas emoções, para que assim consigamos “aliviar a insipidez de algo que se 

chama vida moderna”, ou seja, as nossas vidas têm se tornado tão monótonas que para 

alcançarmos um estado emocional diferente temos que nos submeter a levar sustos. Tais 

estados emocionais são, muitas vezes, revigorantes, em consequência de uma descarga 

de adrenalina, por isso os procuramos, de preferência senão houver riscos reais 

envolvidos. Assim, a emoção sentida se dissipa após a conclusão da obra, seja um livro, 

uma peça de teatro ou um filme, por exemplo, e o que nos resta é uma sensação de bem-

estar e segurança por sabermos que aquilo tudo era apenas ficção. 

Além disso, outro motivo consiste em dizer que os monstros nos atraem por 

causa de seus poderes sobrenaturais, nos provocando assombro. Talvez haja uma 

identificação com eles por serem seres que satisfazem determinados anseios que não 

temos coragem de expor. É possível, inclusive, que admiremos tanto tais criaturas 

horrendas que superamos a repugnância que eles nos provocam.  

Atualmente, muitos autores se utilizam do universo psicanalítico para explicar 

como funciona o horror em relação ao público. Se considerarmos as análises que se 

baseiam nos estudos freudianos, fica fácil perceber que certas imagens de horror 

representam nossos desejos e medos interiores mascarados. “Em Lovecraft, este ser 

amorfo ou pegajosamente polimorfo é ainda deste mundo e representa nossos terrores 

inconscientes [grifo meu].” (ECO, 2007, p. 201). É exatamente essa camuflagem, 

através do aspecto repulsivo, que torna possíveis várias espécies de satisfação de 

desejos, em especial as do tipo sexual. A dimensão repugnante e violenta das figuras do 

horror serve para satisfazer a nossa própria censura interna, aquela que faz com que não 

admitamos gostar dos monstros, alegando estarmos completamente horrorizados com 

eles. “Ou seja, a repugnância pelas criaturas do horror é, na verdade, o meio pelo qual – 

dada uma visão freudiana da maneira como a economia do indivíduo é explicada – se 

pode obter prazer” (CARROLL, 1990, p. 246). O que parece ser dor, no sentido 

figurado, e desprazer é, na realidade, o caminho que leva ao prazer, devido à estrutura 

tortuosa da repressão.  
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Portanto há uma ambivalência nas ficções de horror essencial para 

compreendermos o seu funcionamento. O público sente repulsa, de fato, não é algo 

ilusório, porém mais importante é sabermos que essa ojeriza é funcional, sendo apenas 

um pequeno incômodo exigido em troca de um prazer maior.  

Carroll ressalta que a análise psicanalítica se encaixa muito bem em muitos 

filmes do horror, mas não pode ser generalizante, pois se a característica principal desse 

tipo de estudo vem a ser a conexão com desejos sexuais, fica complicado fazê-la com 

todos os monstros existentes nas histórias de horror. Os vampiros são os que melhor se 

encaixam nessa abordagem: são sedutores, mas tanto os personagens como o público se 

comportam como se sentissem um misto de nojo e pavor. Até meados dos anos 1970, a 

“sexualidade exacerbada do vampiro era, para os conceitos morais então vigentes, um 

índice de pura maldade e perversão, indissociável da barbárie e da morte” (NAZÁRIO, 

1998, p. 77). Todavia, nas décadas posteriores, o estatuto do vampiro foi mudando, 

deixou de ser uma criatura exótica, saída diretamente de um pesadelo, para tornar-se 

uma figura familiar, amável, incompreendida, solitária, mas que deseja amar e ser 

amado – assim como os seres humanos. Atualmente, filmes hollywoodianos de grande 

bilheteria
3
 e algumas séries de televisão corroboram a imagem do vampiro “do Bem”, 

que não seduz para se alimentar de sangue humano, e sim, por amor. O que significa 

que os vampiros não fazem mais parte apenas de filmes de horror, mas também, de 

açucarados romances juvenis. É o que evidencia Nazário: 

 

 

(...) No universo em expansão da contracultura o vampiro converteu-se no verdadeiro herói. Suas 

ligações com a morte foram esquecidas e seu erotismo perverso difundiu-se na realidade. Ao 

familiarizar-se com o público, ao transformar-se em “tipo”, o vampiro tornou-se o queridinho 

das mulheres. Elas parecem sucumbir ao charme de sua solidão e adotam esse ser que afirma 

apenas desejar um pouco de sangue – o qual elas parecem dispostas a dar, em troca de um 

simulacro de amor. (NAZÁRIO, 1998, p. 78). 
 

 

                                                 
3
 Caso que pode ser exemplificado claramente por filmes como os da saga “Crepúsculo”, baseados nos 

livros de Stephenie Meyer, nos quais o vampiro Edward Cullen se apaixona pela mocinha Bella Swan e 

tenta controlar a vontade quase irresistível de mordê-la e lhe chupar o sangue durante toda a história, além 

de se preocupar imensamente em não transformá-la em vampira, por acreditar que a sua amada não 

mereça uma vida “amaldiçoada” como a dele.  
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Entretanto, em relação aos outros monstros das ficções de horror talvez seja mais 

difícil identificá-los de acordo com a psicanálise, ou seja, conectá-los aos nossos 

desejos sexuais obscuros e reprimidos. Por isso, é mais simples compreender tais 

criaturas como representações de angústias e conflitos internos mais gerais, que não 

necessariamente têm fundo sexual. Tais conflitos a que as pessoas estão sujeitas são 

profundos, inevitáveis e mais comumente associados à agressão destrutiva, separação, 

abandono, castração, medo em relação à perda da identidade, problemas com a mãe, 

fantasias ou traumas infantis, devorar e ser devorado, dentre outros.  

Para Eco (2007), o monstro ainda pode ser a personificação dos inimigos e 

confirma a nossa tendência de termos que mostrá-los sempre do modo mais ameaçador 

e bárbaro possível, totalmente desumano. O ser monstruoso é representado como aquele 

“a quem se deve [grifo do autor] odiar como desprovido de qualquer forma, fazendo 

dele, sempre, a última encarnação do Diabo” (ECO, 2007, p. 201).  

Ademais, Carroll (1990), ainda explicitando o porquê dos monstros agradarem e 

desagradarem simultaneamente, afirma que os seres horrendos são repelentes por violar 

categorias culturais em vigor – vistos como aberrações da natureza ou seres anômalos –, 

assim como são atraentes, no sentido de provocar interesse e instigar a curiosidade do 

público, pelo mesmo motivo. Eles prendem a nossa atenção e são fonte de uma atração 

irresistível, causando arrepios pelo mesmo motivo que perturbam e enojam.  

E, afinal, lembrando a nossa segunda indagação, como as pessoas podem ser 

tocadas emocionalmente, e assim sentir medo, com o que sabem não existir? Segundo 

Carroll (1990), ainda, essa é uma proposição complexa que merece ser analisada 

detalhadamente, porém pode ser resumida no fato de que somos, sim, capazes de nos 

emocionar com o conteúdo de pensamentos que entretemos, pois uma resposta 

emocional não exige, necessariamente, que o objeto da nossa emoção seja real. 

Podemos ser tocados pela nossa imaginação guiada pelas narrativas dos autores. E ao 

refletirmos sobre o conteúdo de certas ficções podemos ser levados à alegria, à dor, à 

compaixão, à indignação, etc. No que concerne ao gênero do horror, os pensamentos 

que somos levados a ter dizem respeito às “propriedades temíveis e impuras dos 

monstros”. E ficamos artisticamente aterrorizados.  
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1.6 A beleza do feio 

 

 

Tomando emprestado o pensamento de Nazário (1998), a maior parte dos 

atributos de um monstro está na clara oposição aos que definem a condição humana. 

Nesse sentido, o monstro está quase sempre ligado ao Mal, ao que é estranho, anômalo, 

desfigurado, feio, cruel, irracional, que pode ter dimensões gigantescas ou 

microscópicas, e que nos oprime a ponto de só termos uma única saída: exterminá-lo.   

A representação imaginária dos seres monstruosos se concentra no complexo 

olhos-boca-mãos, são essas partes do corpo que mais nos chocam quando apresentam 

deformidades. As outras partes como orelhas, nariz, pele, cabelos e o restante apenas 

tornam o seu detentor uma figura grotesca, infeliz e digna de nossa compaixão. Mas os 

olhos, a boca e as mãos são a partir dos quais a monstruosidade começa 

verdadeiramente a se impor, pois exteriorizam o desejo e, quando pervertidas, o desejo 

descontrolado, à parte de qualquer sentimento agradável e inseparável do instinto de 

destruição e de posse.  

Todavia, apesar da sua aparência assustadora e de quase sempre ser traiçoeiro e 

ter sentimentos vis, o monstro nos causa um fascínio inquietante: 

 

 

Sendo, por definição, um ser que não ama, ou que ama mas não sabe amar, incapaz de 

relacionar-se, trocar afetos, construir a mediação entre desejos e sua realização na sociedade, o 

monstro só entende a relação selvagem, sem reciprocidade, o ataque puro e simples, que realiza a 

impossível atração do feio pelo bonito, do Fantasma da Ópera pela diva Christine Daaé, do 

Quasímodo por Esmeralda, da Besta por Bela, de King Kong pela starlet. O horrível, contudo, 

possui um estranho fascínio, uma atração que não é de ordem estético-erótica, mas animal-

sexual, uma espécie de perversão do instinto que faz com que as mulheres – sobretudo, mas não 

exclusivamente – sintam-se atraídas por ele. (NAZÁRIO, 1998, p. 13).   

 

 

É interessante notarmos que essas entidades monstruosas e fantásticas têm suas 

próprias leis, naturais e antinaturais concomitantemente. O monstro não se contenta em 

matar, quer chupar o sangue até a última gota, abocanhar o corpo das suas vítimas e 

comê-los aos pedaços, devorar as vísceras, triturar os ossos. Uma obra de horror é 
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também uma orgia de sangue. A hipótese de que o ser monstruoso simboliza o princípio 

do prazer pode ser validada por sua origem extraordinária: o monstro não tem pai, não é 

fácil identificá-lo sexualmente, não possui superego, repressão, complexo de Édipo, 

princípio de realidade ou sentimento de culpa.  

Ademais, o monstro não tem preferência de nenhuma ordem, ataca a tudo e a 

todos, sem distinção de gênero, basta que para isso estejam no seu caminho. Não são 

indivíduos específicos que ele desejar devorar, mas a carne humana. O ser monstruoso 

se fortalece consumindo alimentos que passam a integrar o seu corpo sem produzir 

dejetos, pois o monstro não defeca, ele apenas expele líquidos, vomita e tem outras 

reações fisiológicas, mas tradicionalmente, nunca a defecação. Tais características 

indicam que o ser horrífico não deve ser, de fato, uma criatura biológica, mas apenas 

um símbolo, uma força.  

O monstro também está diretamente relacionado à morte e aos desejos proibidos. 

Retomando o pensamento de Freud, é fácil perceber as analogias sexuais nesses filmes, 

principalmente nos quais aparecem vampiros, lobisomens e zumbis:    

 

 

Em todos os filmes de lobisomens, zumbis, vampiros e criaturas, a morte é identificada ao desejo 

proibido, anormal, perverso e vicioso, capaz de seduzir e corromper inocentes. A reanimação, 

não sendo o mesmo que a ressurreição, o cadáver reanimado não volta plenamente à vida, 

mantendo fortes relações com a morte. Sua aparência decomposta é o signo externo desses laços 

secretos. É como se, depois da experiência, o morto tivesse gostado do “outro lado”, 

permanecendo essencialmente fiel ao Além, agindo como um emissário cuja meta é aumentar o 

número dos seus. Para tanto, os mortos-vivos são dotados de um erotismo alucinado e alucinante, 

seus ataques assemelham-se a assaltos sexuais, durante os quais eles sugam sangue, devoram 

membros ou comem cérebros com prazer orgástico. (NAZÁRIO, 1998, p. 17).  

 

 

 Desse modo, mesmo quando os monstros não são exatamente sedutores como os 

vampiros ou não têm a força viril dos lobisomens, ainda assim podemos perceber que a 

nossa atração por esses monstros não está centrada na beleza com que se apresentam, 

mas em outros aspectos intrigantes. O feio também é capaz de ser sedutor. E nos 

deixamos levar mesmo sem que percebamos.  

 Também é fato que existem monstros benévolos, por conseguinte, nesses casos o 

que nos atrai é muito mais a simpatia, a bondade e a solidariedade que nos inspiram, do 

que a forma como revelam nossos desejos internos. Para exemplificar, os monstros que 
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se enquadram nessa categoria são: o alienígena de “E.T. – O Extraterrestre” (E.T. – The 

Extra-Terrestrial, 1982), o Quasímodo de “O Corcunda de Notre Dame” (cuja 

adaptação para o cinema foi feita pela Disney, com o título The Huntchback of Notre 

Dame, 1996), o rapaz com deformidades na cabeça e pelo corpo de “O Homem-

Elefante” (The Elephant Man, 1980), o príncipe amaldiçoado de “A Bela e a Fera” (La 

Belle et la Bête, conto de fadas francês publicado pela primeira vez em 1740), e até 

mesmo o ogro da animação “Shrek” (Shrek, 2001, que teve mais três sequências e um 

curta-metragem especial de Natal), dentre muitos outros. Todos esses exemplos servem 

para mostrar que o feio não necessariamente deve estar ligado ao mal.  

 No romance de Victor Hugo, “O Corcunda de Notre Dame” – também 

conhecido como “Notre Dame de Paris”, de 1831 –, o personagem Quasímodo, no 

início da história, é tratado como um monstro sem coração pelo arquidiácono Claude 

Frollo, que o adotou, mas ao longo da trama o leitor descobre que o corcunda, na 

verdade, possui bons sentimentos e é capaz de amar a cigana Esmeralda de forma 

desinteressada.  

 Já em “E.T – O Extraterrestre”, Nazário (1998) evidencia que o E.T. do filme de 

Spielberg, metaforicamente, vem somar-se à intenção de todas as religiões de suprir o 

contato humano, de ofertar relações amorosas sem interesses escusos, de aconselhar a 

entrega absoluta, os sentimentos puros e a confiança mútua, isto é, de “encorajar tudo o 

que se encontra frustrado na realidade”. 

 Com “O Homem Elefante”, o diretor David Lynch de certa forma anteviu a 

visão da monstruosidade que predominaria na década de 1980, após o estrondoso 

sucesso de “E.T. – O Extraterrestre”. A partir de então o monstro não foi considerado 

mais como algo mau e destrutivo, mas um ser sensível e até sagrado, pelo menos em 

muitas obras. Lynch demonstra como o distanciamento entre as aparências e a beleza 

interior é capaz de gerar qualidades humanas superiores.  

 No conto “A Bela e a Fera”, cuja versão mais conhecida é a de Madame 

Beaumont, lançada em 1756 – que também foi aos cinemas na versão de Jean Cocteau, 

em 1946 – o príncipe é transformado em monstro por efeito de um encanto que só pode 

ser desfeito se alguma donzela aceitar se casar com ele. Apesar de sua forma 

assustadora, a Fera transborda bondade, sensibilidade e nobreza, o que acaba por 

inspirar simpatia no público e por acender o amor de Bela. 
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 Na animação da DreamWorks “Shrek”, o protagonista do filme é um ogro 

enorme, verde, gordo, careca – mas não muito feio –, mau-humorado, antipático e que 

gosta de ser solitário, por isso vive isolado em sua cabana no meio de um pântano. 

Porém, no desenvolvimento da história, até pelo tom leve da narrativa, que conta 

inclusive com diversas paródias dos contos de fadas clássicos e de filmes 

hollywoodianos de sucesso, os personagens e o público vão descobrindo que Shrek, na 

verdade, tem bom coração, é divertido, solidário, sendo capaz de amar e até de despertar 

o amor de uma princesa, neste caso Fiona, que mais tarde descobre que a sua verdadeira 

forma também é de “ogra”. 

Eco (2007) também ressalta essa diferenciação entre os monstros cruéis 

tradicionais e os monstros que são dotados de uma ternura singular.  

 

 

Estamos, portanto, diante de uma selva de contradições. Monstros talvez feios, mas certamente 

amabilíssimos, como E.T. ou os extraterrestres de Guerra nas Estrelas, não fascinam apenas as 

crianças (conquistadas ademais por dinossauros, pokemons e outras criaturas disformes), mas 

também os adultos que, por sua vez, relaxam com filmes splatter onde cérebros viram mingau e 

sangue esguicha nas paredes, enquanto a literatura os entretém com histórias de terror. (ECO, 

2007, p. 423).   

 

 

De acordo com Friedrich Schiller (apud ECO, 2007), as pessoas conseguem se 

entreter com as histórias aterrorizantes porque possuem uma “disposição natural” ao 

horrendo, como pode ser constatado pela recorrente excitação dos povos, em diversas 

épocas, em assistir às execuções capitais, que eram feitas em praça pública e viravam 

verdadeiras atrações, bem como os eventos mais importantes da semana.  

 

 

É um fenômeno geral na nossa natureza, que aquilo que é triste, terrível e mesmo horrendo nos 

atraia com um fascínio irresistível; que cenas de dor e terror nos afastem, mas com a mesma 

força nos atraiam de volta. (...) Se o homem educado e de sentimentos refinados constitui uma 

exceção, não é porque esse instinto não existe nele, mas porque é sobrepujado pela força 

dolorosa da piedade ou é refreado pelas leis do decoro. O filho bruto da natureza, sem as rédeas 

de nenhum sentimento de delicada humanidade, abandona-se sem pudor a esse poderoso 

impulso. O qual deve ter, portanto, seu fundamento na disposição natural da alma humana. 

(SCHILLER apud ECO, 2007, p. 220).  
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Eco ainda complementa o raciocínio de Schiller, afirmando que se hoje achamos 

que nos tornamos “civilizados”, pode ser simplesmente porque a Sétima Arte nos 

afronta com as ditas cenas splatter – bem violentas e com muito sangue – o tempo 

inteiro que, segundo o autor, “não perturbam a consciência do espectador, pois lhe são 

apresentadas como fictícias” (ECO, 2007, p. 220). Poderíamos acrescentar, 

corroborando tal afirmação, que é verdade que o público não se choca mais tanto com 

as películas sangrentas como acontecia antigamente, porém uma parte deste “choque”, 

que ficou adormecida em nossas mentes, retorna com mais força quando somos 

informados de que tal história de horror foi baseada em fatos que aconteceram 

realmente com alguém ou algum povo, e não apenas saíram de alguma criativa mente 

artística. A verossimilhança, mesmo que encoberta pelo “véu” da ficção, tem a 

capacidade de nos aterrorizar muito mais do que imaginamos.  
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2 TRANSGRESSÃO BURTONIANA DO FEIO 

 

 

Desde muito cedo que o diretor norte-americano Tim Burton nutre grande 

admiração pelos monstros, por personagens que se sentem excluídos da sociedade e 

pelos símbolos que remetem à morte de um modo geral. Em muitos casos, os monstros 

em si podem ser considerados como símbolos ou representações da morte, pois são 

figuras que geralmente não tem nenhuma razão ou lógica, apenas o instinto e a vontade 

irrefreável de matar (seja para se alimentar ou não).  

Os gostos pessoais de Tim Burton e o seu desejo de fugir do convencional em 

seus trabalhos cinematográficos o fizeram um tanto quanto incompreendido no começo 

da carreira. Ele estudou no California Institute of Arts (Cal Arts), quando ganhou uma 

bolsa de estudos financiada pela Disney em 1976. Um dos primeiros trabalhos que 

Burton desenvolveu no Cal Arts, o curta-metragem Stalk of the Celery Monster – em 

tradução livre “O Ataque do Monstro do Aipo” –, foi tão bom que a partir dele, logo 

depois de ter se formado em 1979, a Disney o contratou como animador.  

O próprio Cal Arts foi fundado por Walt Disney como uma escola de 

treinamento para animadores com bom potencial. Tim Burton entrou no Instituto 

poucos anos após a implantação do programa, e se decepcionou bastante quando em 

pouco tempo descobriu que a Disney tentava treinar os alunos para seguirem o estilo 

“Disney de ser” e não para desenvolverem as técnicas de animação visando aproveitar 

melhor suas habilidades. Segundo o próprio Tim Burton, era como se fosse o Exército. 

 

 

A Disney basicamente tinha os mesmos animadores desde “Branca de Neve” e eles usavam uma 

forma muito sedutora de treinar as pessoas. Eu entrei no segundo ano do programa fundado pela 

Disney; eles estavam tentando ensinar todos aqueles ávidos jovens recrutas a serem animadores. 

Era como estar no Exército; eu nunca estive no Exército, mas o programa da Disney é 

provavelmente o mais próximo que irei chegar. Você é ensinado pelas pessoas da Disney, você é 

ensinado a filosofia Disney. Era uma espécie de atmosfera estranha, mas era a primeira vez que 

eu tinha estado com um grupo de pessoas com interesses similares. Eles eram do mesmo tipo de 

excluídos, pessoas que eram ridicularizados por gostarem de Star Trek ou algo parecido. 

(BURTON and SALISBURY, 1995, p. 7 – tradução nossa).    

 



39 

 

 

Após a contratação pela Disney, não mudou muita coisa em relação ao que 

Burton sentia. Inclusive, em muitas passagens, o diretor diz que foram os piores 

momentos de sua vida. “A Disney e eu era uma péssima união. Por um ano eu estava 

provavelmente mais deprimido do que em qualquer outro momento da minha vida” 

(BURTON and SALISBURY, 1995, p. 9). E pra piorar, o seu primeiro trabalho na 

empresa foi como animador no filme “O Cão e a Raposa” (The Fox and the Hound, 

1981), para o qual Burton teve que desenhar cenas bonitas e ternas de animais, o que 

para ele era muito torturante. Durante três anos ele trabalhou no filme, mas sem 

absolutamente nenhum entusiasmo.  

O que é pior, segundo o diretor, é que a Disney quer que seus empregados sejam 

artistas, mas ao mesmo tempo, operários zumbis e que não tenham personalidade. 

Então, nesse período Burton estava emocionalmente muito agitado e não conseguia 

funcionar tão bem.  “Eu aprendi como dormir sentado ereto com um lápis na minha 

mão. Isso era ruim. (...) Então se alguém entrasse na sala eu já estaria com meu lápis a 

postos (...) Eu estava muito estranho na época. Eu podia notar que tinha problemas.” 

(BURTON and SALISBURY, 1995, p. 10). Ele era sempre apontado como esquisito, 

como se a qualquer momento fosse entrar em um armário e lá ficasse por muito tempo, 

ou que iria sentar na sua mesa, ou embaixo da sua mesa, e fazer coisas estranhas. 

Estava, de fato, passando por problemas emocionais e existenciais. Contudo, depois de 

algum tempo, Burton conseguiu superar tudo isso.  

Como ele tinha um traço diferente no desenho, e não tão grande habilidade para 

fazer as costumeiras cenas da Disney, os colegas e superiores perceberam que ele 

poderia fazer outras coisas. A companhia estava passando por um estágio confuso, em 

que ninguém entendia direito o que estava sendo feito por lá, nem mesmo quem estava 

dentro tinha a exata noção. Por isso Burton foi mandado fazer trabalhos diferentes, 

como conceitos para live-action e projetos animados.  

Existia uma função na Disney, no começo, em que um animador era pago 

somente para criar ideias e fazer desenhos, quaisquer que ele tivesse vontade. E Burton 

trabalhou nessa função, era como se ele fosse um tipo de artista conceitual. Era um 

trabalho realmente incrível e ele voltou a achar desenhar divertido porque ele podia 

fazer seja lá o que quisesse.  

Burton fora contratado como artista conceitual para “O Caldeirão Mágico” (The 

Black Cauldron, 1985), o que foi ótimo porque por muitos meses ele somente tinha que 
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sentar em uma sala e desenhar quaisquer criaturas: bruxas, móveis, apenas coisas soltas. 

Porém, quando o filme estava prestes a virar realidade, eles o puseram para trabalhar em 

conjunto com outro animador dos tempos antigos, Andreas Deja, cujo estilo era 

completamente diferente do de Burton. Eles, então, disseram-lhe que gostavam das suas 

ideias, mas que Deja era mais o que eles precisavam. A Disney queria que eles 

trabalhassem juntos de alguma forma, para que chegassem a um resultado em comum. 

Só que, no final, cada um acabou fazendo desenhos à sua maneira e completamente em 

separado. Burton diz não ter visto o filme pronto, mas sabe que a companhia não usou 

absolutamente nenhum conceito que tenha feito. Burton basicamente extinguiu todas as 

suas ideias criativas para cerca de dez anos durante aquele período. E quando nada foi 

aproveitado foi um pouco engraçado (e lamentável), porque ele podia fazer o que 

quisesse, mas era como se trabalhasse em um ambiente completamente selado, da qual 

jamais poderia enxergar a luz do dia, pois o público não conheceria o seu trabalho. Mas 

sempre tinha algo que fazia valer a pena, como por exemplo, ter feito o curta-metragem 

“Vincent” (Vincent, 1982) e depois o “Frankenweenie” (Frankenweenie, 1984).  

 

 

2.1 Sobre a filmografia burtoniana 

 

 

Para falar dos filmes de Burton, ao invés de usar a linha cronológica, que é um 

modo muito simples de expor sua obra, iremos separá-los em categorias que criamos. É 

importante destacar, que tais divisões não são estanques e eventualmente um mesmo 

filme pode fazer parte de duas ou mais categorias, assim como pode ser que um ou 

outro seja exceção a todas as regras e não se encaixe em nenhuma.  
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2.1.1 CONTOS DE FADAS 

 

 

Nesta categoria entram os filmes nos quais Burton utiliza características, 

aspectos ou narrativas baseadas nos contos de fadas. Para o diretor, o cinema nos 

fascina por tocar os nossos sonhos e o nosso subconsciente. Através de imagens, 

sentimos mais do que compreendemos, porque o cinema é sobretudo “sentir”, perceber 

algo. Segundo Burton, os filmes são realmente uma forma de terapia e operam sobre 

nosso inconsciente do mesmo modo que os contos de fadas.  

Como um antigo contador de histórias que reúne as crianças junto da lareira, 

Burton reivindica um tipo de cinema que se conecta com o mundo tradicional, com o 

universo das lendas, dos mitos e das fábulas, um universo evocado desde o presente 

multirreferencial de hoje em dia e filtrado através da ilusão do cinema, um meio 

mágico.  

Segundo Arza (2004), somente com o olhar aberto e livre de preconceitos de 

criança, é possível lançar-se plenamente ao cinema de Burton, um cinema preocupado 

em demonstrar, segundo ele mesmo, que o macabro e o diferente, não tem porque 

necessariamente ser mau. Afinal, na vida nem tudo pode ser tão claramente separado 

como o preto do branco, pois existem incontáveis nuances de cinza.  

Essa é mais uma característica que liga a obra de Burton aos contos de fadas, 

mas não do jeito que o senso comum imagina ser um conto de fadas. Quando nos 

lembramos de alguma das clássicas fábulas que povoaram nossas mentes na infância é 

fácil destacarmos pontos positivos da narrativa e normalmente imaginamos que o Bem 

vencia o Mal a qualquer custo, mas não é bem assim. De acordo com Bruno Bettelheim 

(2007), a mensagem que os contos de fadas transmitem é que as adversidades existem e 

devemos ser fortes para enfrentá-las. 

 

 

Essa é exatamente a mensagem que os contos de fadas transmitem à criança de forma variada: 

que uma luta contra dificuldades graves na vida é inevitável, é parte intrínseca da existência 

humana – mas que, se a pessoa se intimida e se defronta resolutamente com as provações 

inesperadas e muitas vezes injustas, dominará todos os cálculos e ao fim emergirá vitoriosa. 

(BETTELHEIM, 2007, p. 15).  
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Apesar disso, as histórias modernas escritas para crianças pequenas evitam ao 

máximo tocar nos problemas existenciais, embora saibamos que eles são questões 

cruciais na vida de qualquer pessoa. As crianças têm a necessidade de que lhes sejam 

dadas sugestões em forma simbólica sobre como elas podem melhor lidar com essas 

questões e amadurecer com segurança. “As histórias „seguras‟ não mencionam nem a 

morte, nem o envelhecimento – os limites à nossa existência –, nem tampouco o desejo 

de vida eterna. O conto de fadas, em contraste, confronta a criança honestamente com as 

dificuldades humanas básicas” (BETTELHEIM, 2007, p. 15). 

Um bom exemplo são as histórias de fadas que já começam com a morte da mãe 

ou do pai. Nesses contos, como não poderia deixar de ser, a morte do genitor cria 

problemas dos mais angustiantes, tal como ocorre na vida real, principalmente na vida 

de uma criança, que se vê em total desamparo (mesmo que ainda tenha outros familiares 

vivos, mas a falta do pai ou da mãe sempre será sentida).  

Bettelheim afirma que é característico dos contos de fadas trazerem um dilema 

existencial de maneira breve e incisiva, permitindo à mente infantil apreender o 

problema em sua forma mais essencial, enquanto que uma trama de maior 

complexidade confundiria as coisas para ela. No conto de fadas as personagens são 

esboçadas claramente, e detalhes, se não forem estritamente necessários, são 

descartados. Todas as situações são simplificadas ao máximo. As personagens são 

típicas, e não únicas.  

Nas histórias de fadas tradicionais o mal é tão onipresente quanto a virtude, ao 

contrário do que ocorre na maioria das narrativas infantis modernas. Em praticamente 

todo conto de fadas, o Bem e o Mal são corporificados sob a forma de personagens e de 

suas ações, uma vez que os dois lados são onipresentes na vida e as propensões para 

ambos estão presentes em todo indivíduo. É essa dualidade que coloca o problema 

moral e requer a luta para resolvê-lo. A nossa percepção, depois de não tê-los lido (ou 

tido outro tipo de contato, como no cinema) por tantos anos, é a de que contos de fadas 

são clássicos infantis. Quando escutamos as palavras “contos de fadas”, a primeira coisa 

que normalmente pensamos é a de ser uma história bonita e agradável para crianças, 

mas na verdade não são nada disso, pois neles há muitos elementos de horror, ainda que 

camuflados. Em um dado momento da sua carreira, Tim Burton pôde constatar que 

mesmo amando os contos de fadas, no seu país de origem eles tinham perdido o seu 
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poder e significação. A Disney, segundo o diretor, foi a grande culpada em tê-los 

“higienizado” e com isso os enfraquecido até certo ponto.   

O mal nas histórias de fadas possui as suas atrações e por vários momentos é 

possível acreditar que valha a pena segui-lo, pois consegue se ver vitorioso 

temporariamente – como quando as irmãs malvadas tomam o lugar de “Cinderela”. Não 

é a punição ao malfeitor no final que torna a imersão em contos de fadas uma lição 

moral, embora isso dela faça parte. Nos contos de fadas, como na vida, a punição ou 

apenas o medo de ser punido é apenas um fator limitado de inibição do crime. O meio 

inibidor muito mais eficaz é a convicção de que o crime não compensa, mesmo que o 

vilão tenha pequenas vantagens ao longo da história. E essa é a razão pela qual, nessas 

histórias, a pessoa má sempre perde. Não é o fato do bem vencer no fim que promove a 

moralidade, mas o herói ser incrivelmente atraente para a criança, que se identifica com 

ele em todas as suas batalhas. Devido a essa identificação, ela imagina que sofre com o 

herói suas provas e triunfa com ele quando sai vitorioso. Tais identificações são feitas 

inteiramente por conta própria da criança, e as lutas interiores e exteriores do herói lhe 

conferem moralidade.  

As obras de Burton não são feitas exclusivamente para o público infantil, como 

são os contos de fadas, mas permite a identificação com personagens que nos remetem 

aos heróis com quem nos identificávamos quando criança. Normalmente, os 

protagonistas burtonianos são injustiçados, incompreendidos, mas carregam um grande 

senso de moralidade.  

Os contos de fadas se assemelham ao gênero do fantástico em alguns detalhes. 

Como recordam Antônio José Navarro e Tomás Fernández Valentí [apud ARZA 

(2004)], o fantástico mais do que um corpus de temas e dramaturgias é uma ampla 

galeria de imagens, de ícones, cuja função é dupla: facilitar ao espectador a síntese de 

conceitos e ideias que os citados temas e dramaturgias aglutinam e, o mesmo tempo, 

fixar as formas visuais que lhes dão sentido, criando assim um quadro estético capaz de 

arraigar no público um entorno familiar, facilmente reconhecível, como é a estrutura 

formal e arquetípica do cinema de gênero, mas a que Tim Burton subverte em um 

exercício consistente, fazendo com que o monstro já não seja mais a projeção dos 

nossos medos e temores, a ameaça, mas a consequência direta, a triste criação de uma 

sociedade entregue por completo à superficialidade.  
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Considerar que o trabalho de Burton seria apenas visualmente atraente sem 

maiores preocupações de ordem social, por mais que a beleza plástica de suas imagens 

realmente exista, seria deixar de compreender o seu real objetivo: “elaborar um discurso 

sobre o „outro‟, ou seja, o diferente, o que rotulamos assim desde a primeira vista” 

(ARZA, 2004, p. 28).  

Uma grande diferença entre os filmes do diretor e os contos de fadas é que os 

personagens dos primeiros detêm grande riqueza psicológica que os transforma em 

criações completas, que evoluem à medida que a trama decorre, algo que se assemelha 

muito à vida real. Enquanto que nos últimos, os personagens são simples, com 

características bem definidas e possui tendências muito claras para o Bem ou para o 

Mal, como bem define Bruno Bettelheim: 

 

 

As personagens nos contos de fadas não são ambivalentes – não são ao mesmo tempo boas e 

más, como somos todos na realidade. Mas, uma vez que a polarização domina a mente da 

criança, ela também domina os contos de fadas. Uma pessoa é boa ou má, sem meio-termo. (...) 

A justaposição de personagens opostas não tem o propósito de frisar o comportamento correto, 

como seria o caso em contos admonitórios. (...) A apresentação das polarizações de caráter 

permite à criança compreender facilmente a diferença entre ambas, o que ela não poderia fazer 

tão prontamente se as personagens fossem retratadas de modo mais semelhante à vida, com todas 

as complexidades que caracterizam as pessoas reais. As ambiguidades devem esperar até que 

tenha sido estabelecida uma personalidade relativamente firme com base nas identificações 

positivas. Então a criança tem uma base para compreender que há grandes diferenças entre as 

pessoas e que, por conseguinte, uma pessoa tem que fazer opções sobre quem ela quer ser. Essa 

decisão básica, sobre a qual todo o desenvolvimento ulterior da personagem se construirá, é 

facilitada pelas polarizações do conto de fadas. (BETTELHEIM, 2007, p. 17).  

 

 

 

 Além disso, as crianças fazem suas escolhas não tanto no certo versus o errado, 

mas em quem lhes inspiram mais confiança e simpatia, e em quem, do contrário, 

promove sua antipatia. A criança irá se identificar com a personagem boa – e rejeitar a 

má – se esta for o mais simples e direta possível. Ela se identifica com o herói não 

devido à sua bondade, mas porque suas ações têm para ela um profundo apelo positivo. 

Com base em sua projeção entusiástica numa personagem, a criança decide com quem 

quer se parecer. Se essa personagem em que ela se projeta e com quem se identifica for 

uma pessoa boa, então a criança resolve que quer ser boa também.  
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 Num conto de fadas, os processos interiores são exteriorizados e se tornam 

compreensíveis tais como apresentados pelas personagens da história e por seus 

incidentes. Tais narrativas, diferentemente de qualquer outro tipo de literatura, 

direcionam a criança para a descoberta de sua vocação e identidade, além de sugerir que 

tipos de experiências são necessários para desenvolver melhor o seu caráter. Os contos 

de fadas passam a mensagem que uma vida compensadora está ao alcance de todos, 

desde que não se tenha medo de passar pelas adversidades e lutas, sem as quais nunca se 

adquire a verdadeira identidade.  

 Contos de fadas também são utilizados como uma forma de terapia em algumas 

culturas, como a hindu. Bettelheim (2007) lembra que a medicina tradicional hindu 

costumava oferecer para reflexão de um paciente desorientado psiquicamente uma 

história, para que depois de meditar, ele pudesse por si só descobrir não só a causa de 

seu problema, como caminhos para resolvê-los. E esses caminhos não eram só um meio 

para livrá-lo da angústia que o dominava, mas também levá-lo a autodescoberta, como 

fazia o herói da história.  

 Todavia, ao contrário do que possa parecer, os contos de fadas não indicam 

regras ou padrões a serem seguidos neste mundo – tarefas bem supridas pela religião, os 

mitos e as fábulas. Os contos só são terapêuticos porque ajudam o paciente a encontrar 

suas próprias soluções, por meio daquilo que a história parece sugerir acerca de si e de 

seus conflitos íntimos em um determinado momento da sua vida. O conteúdo da história 

escolhida geralmente não tem nada a ver com os acontecimentos reais da vida do 

paciente, mas muito a ver com seus problemas interiores, que naquele instante parecem 

incompreensíveis e insolúveis.  

 

 

O conto de fadas claramente não se refere ao mundo exterior, embora possa começar de forma 

bastante realista e ter traços do cotidiano inscritos nele. A natureza irreal desses contos (...) é um 

artifício importante, porque torna evidente que o que interessa aos contos de fadas não é a 

informação útil sobre o mundo exterior, mas os processos interiores que têm lugar num indivíduo. 

(BETTELHEIM, 2007, p. 36).  
 

 

 Tim Burton reconhece a enorme carga simbólica existente nos contos de fadas, 

mas para ele, embora gostasse da forma e estrutura desse tipo de história, era como se 
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os contos não fizessem tanto sentido, na infância, como para as outras crianças. Nas 

próprias palavras do diretor: 

 

 

Eu sempre amei os contos de fadas, como “Chapeuzinho Vermelho” ou “João e Maria”, e a ideia 

deles era maravilhosa, mas a conexão psicológica não existia para mim. Eu tive esta conversa com 

outras pessoas e fez todo o sentido para mim. Eles disseram, „Imagine como “Chapeuzinho 

Vermelho” foi recebido no mundo em que ele foi escrito – provavelmente fez o maior sentido.‟ 

Então o que eu amo em relação aos contos de fadas é que há algo muito simples e emocional neles 

que é mostrado em uma escala simbólica muito maior. (WOODS, 2002, p. 59 - tradução nossa). 

 

 

E para alcançar essa carga simbólica é preciso se conectar psicologicamente com 

o conto, não se opor a participar de sua fantasia. De acordo com Bettelheim, o prazer 

que sentimos quando nos permitimos ser tocados por um conto de fadas, grande parte 

desse encantamento, não vem do significado psicológico da história – embora isso possa 

contribuir – mas de suas qualidades literárias, já que o conto é em si uma obra de arte. 

Ele não poderia ter seu impacto psicológico se não fosse antes de tudo considerada 

como tal. Seu significado irá ser diferente para cada pessoa, e diferente para o mesmo 

indivíduo em diferentes momentos da vida.  

O próprio diretor Tim Burton concorda que toda criança se identifica com algum 

tipo de imagem de contos de fadas, mas provavelmente por ele ser uma criança que lia 

muito pouco, não se identificava tanto quanto os outros. Ao invés de ler, ele passava a 

maior parte do tempo assistindo à filmes de monstros na televisão. Talvez por isso tais 

filmes tenham passado a substituir os contos de fadas tradicionais em sua mente, ao 

invés de se identificar com os heróis das histórias de fadas, ele se identificava com os 

monstros dos filmes de horror.  

Embora nos pareça um tanto quanto estranho a princípio, é possível 

compreendermos essa substituição de Burton, pois entre os contos de fadas e os filmes 

de monstros existem algumas particularidades comum a ambos, como serem bastante 

simbólicos e nos dois algum tipo de violência está presente – guardadas as devidas 

proporções. Como ressalta o diretor neste excerto: 
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Porque eu nunca lia, meus contos de fadas eram provavelmente os filmes de monstros. Pra mim 

eles são bem similares. Quer dizer, contos de fadas são extremamente violentos e extremamente 

simbólicos e perturbadores, provavelmente mais do que “Frankenstein” ou algo assim, que são 

meio míticos e considerados como um tipo conto de fadas. Mas contos de fadas, como os dos 

irmãos Grimm, estão provavelmente mais perto de filmes como “O cérebro que não queria morrer” 

(The brain that wouldn’t die, 1962), muito mais brutal, chocante, cheios de simbolismos bizarros. 

Ao crescer, eu creio que isso era uma reação minha contra os ambientes de núcleos familiares dos 

anos 50, muito puritanos e burocráticos – era eu resistindo a ver coisas tão definidas, a vê-las 

exatamente como eram. Por isso que que acho que sempre gostei da ideia dos contos de fadas ou 

dos contos populares, porque eles são simbólicos de algo mais. Há uma base para eles, mas há 

muito mais além, eles estão abertos à interpretação. Eu sempre gostei disso, de ver coisas e ter sua 

própria ideia sobre elas. Então eu acho que eu não gostava dos contos de fadas especifamente. Eu 

gostava mais da ideia deles. (BURTON and SALISBURY, 1995, p. 3 – tradução nossa).   
 

 

Todos os filmes de Burton possuem algum tipo de simbolismo por trás. E um dos 

que o diretor considera mais simbólicos é “A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça” (Sleepy 

Hollow, 1999). A história é uma adaptação do antigo conto de Washington Irving The 

Legend of Sleepy Hollow, considerado um das poucas histórias verdadeiramente 

americanas, embora alguns críticos afirmem que Irving simplesmente reescreveu, 

modificando poucos detalhes, um conto popular alemão. É o tipo de história que todo 

mundo conhece mesmo que nunca tinha lido o livro e existem versões dela em vários 

países, aqui no Brasil ele poderia ser comparado com a lenda da Mula Sem Cabeça. É 

provável que as pessoas o conheçam tanto por ele ter o mesmo tipo de simbolismo que 

os contos de fadas ou histórias de horror têm. Inclusive, a Disney produziu uma 

animação baseada no conto e lançada em 1949 com o título “As aventuras de Ichabod e 

Sr. Sapo” (The adventures of Ichabod and Mr. Toad, 1949).  

A trama ocorre no ano de 1799, quando o investigador Ichabod Crane (Johnny 

Depp) é enviado ao condado de Sleepy Hollow para desvendar uma série de 

assassinatos misteriosos, onde todas as vítimas são encontradas decapitadas. Crane tem 

frequentes pesadelos com a morte de sua mãe, que fora torturada na Donzela de Ferro. 

Os habitantes acreditam que o assassino seja o espírito de um ex-combatente de guerra 

que se esconde na floresta e sai todas as noites para procurar a sua cabeça, perdida em 

combate. Em Sleepy Hollow, Ichabod conhece Katrina Van Tassel (Christina Ricci), 

que o ajuda nas investigações, pois possui vínculos com o sobrenatural, e por quem ele 

se apaixona.  

Além da violência, um toque de sobrenatural, ter a presença do herói – que é o 

mais astuto do filme – e de um vilão aparentemente indestrutível, a história também 
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possui a busca pelo amor e, quando o encontra, o herói precisa passar por obstáculos 

para ficar com a sua amada. Estes elementos são muito comuns aos contos de fadas e 

fazem parte do filme mesmo sendo este de horror.  

Outra película burtoniana que possui claras características de contos de fadas é 

“Edward Mãos de Tesoura” (Edward Scissorhands, 1990), embora o final não seja 

propriamente feliz. A obra é mais uma clara homenagem de Burton ao “Frankenstein”, 

mas também pode ser comparado com “A Bela e a Fera” e a muitas outras narrativas.  

 

 

“Não é uma história nova. É „Frankenstein‟. É „O Fantasma da Ópera‟. É „O Corcunda de Notre 

Dame‟, „King Kong‟, „O Monstro da Lagoa Negra‟, e incontáveis contos de fadas. (...) Apesar de 

que as mais óbvias referências em „Edward Mãos de Tesoura‟ são de quase todas as versões de 

„Frankenstein‟ – incluindo o próprio „Frankenweenie‟ de Burton com relação aos vizinhos de 

visual bizarro ainda que muito „normais‟.” (MATTHEWS and SMITH, 2002, p. 102 - tradução 

nossa).  
 

 

O enredo é sobre Edward (Johnny Depp), uma criação inacabada do seu inventor 

(também uma espécie de figura paterna) que morre antes de completar o seu trabalho, 

por isso faltam-lhe as mãos, e no seu lugar possui tesouras afiadas. O personagem então 

fica sozinho e triste, morando em seu escuro castelo em estilo gótico, situado no alto de 

uma colina. Peg Boggs (Diane Wiest), uma vendedora da Avon, vai parar lá por acaso, 

objetivando vender seus cosméticos, quando se depara com Edward e, tentando ajudá-

lo, o leva para morar com ela em sua casa juntamente com sua família em uma versão 

de uma cidadezinha suburbana onde todas as casas são semelhantes e pintadas em cores 

pastéis. Lá ele vira a atração da cidade, uma fonte de fantasias, fofocas, ressentimentos, 

adoração e desejo para os vizinhos, a quem ele conquista com sua topiaria – arte de 

adornar os jardins fazendo esculturas em plantas – altamente kitsch, penteados 

extravagantes e incríveis esculturas feitas de gelo. 

Além disso, a própria estrutura do filme indica ser algo como um conto de fadas. 

Tudo começa com a clássica frase “Era uma vez...”, enquanto mostra uma avó contando 

uma história para a neta antes de dormir. E, ao final, voltamos ao quarto onde se 

encontram as duas personagens e realizamos que a avó se trata da própria mocinha Kim 

(Winona Ryder), objeto do amor de Edward, por quem ela também se apaixona. O 
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amor, mais uma vez está presente, assim como nos contos de fadas. Mas eles não 

podem consumar o seu amor, não só porque Edward possui uma aparência diferente, 

monstruosa, mas também por ele não ser humano. Como criação científica Edward é 

meio humano e também meio máquina (suas tesouras), além de não envelhecer e nunca 

adoecer, como as pessoas. Essa sua condição o obriga a viver eternamente isolado, em 

seu castelo, da mesma forma que vivia no início do filme. E a sua amada, para protegê-

lo da sociedade, que o julga uma aberração que precisa ser aniquilada, precisa se afastar 

e mentir sobre a morte dele, selando o destino de solidão de Edward, mas sem jamais 

esquecê-lo. 

“A Noiva Cadáver” (Corpse Bride, 2005) também é quase um conto de fadas, 

possuindo os mesmos elementos básicos que citamos nos filmes anteriores – herói, 

vilão, a busca pelo amor, a vitória do Bem sobre o Mal, etc. Originalmente, a história é 

bastante macabra, mas Burton traz leveza à trama utilizando a animação em stop-motion 

– em que bonecos de massa são fotografados quadro a quadro, dando a ilusão de 

movimento – e o gênero do musical, além do senso de humor que dá o tom à película. 

Aqui, mais uma vez o amor da personagem principal – que dá nome ao filme – não 

pode ser consumado, afinal ela está morta e o seu amado, Victor, ainda vivo. O que os 

separa é o maior impedimento existente entre amantes: a morte. Para que dessem certo, 

um dos dois teria que ir viver no mundo do outro, como é impossível que os mortos 

voltem ao “mundo dos vivos”, a solução viável seria Victor morrer, quando assim iria 

para o “mundo dos mortos” de uma vez por todas.  

Desta vez, a narrativa se passa na Inglaterra vitoriana, em que Victor Van Dort 

(dublado por Johnny Depp) é um jovem de uma família emergente, que tem o seu 

casamento arranjado – por interesses sociais e financeiros, prática muito comum na 

época – com Victoria Everglot (na voz de Emily Watson), cuja família foi rica no 

passado, mas que agora está totalmente falida. Eles se conhecem apenas um dia antes da 

cerimônia, mas felizmente simpatizam um com o outro e acabam gostando da idéia de 

se casarem. O problema maior é que Victor não conseguia decorar os votos 

matrimoniais de jeito nenhum, por nervosismo. Então, na noite do ensaio da cerimônia, 

a mesma em que se conheceram, ele sai correndo da igreja, tenso sob tantos olhares de 

reprovação, e vai para o bosque perto da cidade, com o intuito de ficar um pouco 

sozinho e relembrar as suas falas. O bosque é um lugar assustador, escuro, cheio de 

corvos e com sons esquisitos vindo de todos os lados. (Aqui aparece a figura da 
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natureza selvagem, que Balandier e Morin dizem ser o lugar onde surgem os seres 

sobrenaturais).  

Victor, então, fica apreensivo, mas continua a andar enquanto tenta recitar os seus 

votos completos. A maior confusão do filme ocorre exatamente quando Victor consegue 

finalmente recitá-los, pois assim que termina o último verso, coloca a aliança no que ele 

achava ser apenas um fino galho de uma árvore, mas que, na verdade, era o dedo de 

Emily, a noiva-cadáver (voz de Helena Bonham Carter) – uma jovem que morreu 

assassinada no dia do seu casamento e fora enterrada na floresta, e que até hoje espera 

pelo “amor eterno”, literalmente falando, pois passou anos esperando pelo homem que a 

libertaria da solidão no “mundo dos mortos”. Ela, então, sai do mundo subterrâneo onde 

“vive” e arrasta Victor para lá, acreditando que ele agora é seu marido. Enquanto isso, 

Victoria espera pelo seu noivo no “mundo dos vivos”, apreensiva, achando que ele 

desistira de casar-se com ela. E embora a “vida” no “mundo dos mortos” se mostre mais 

animada do que o meio vitoriano em que cresceu, Victor descobre que não há nada 

neste mundo, ou no outro, que possa afastá-lo de sua amada. Assim, é dado o início a 

uma inteira saga para que Victor consiga retornar aos braços dela e a viver no “mundo 

dos vivos”.  

O filme foi baseado em uma lenda russo-judaica do século XIX da Noiva Cadáver 

e do Noivo Infeliz. Algo bem romântico, macabro e com pitadas de humor negro, ou 

seja, perfeito para um filme de Tim Burton. Na história, uma família rica burguesa 

decide casar seu filho para adquirir status de nobreza, enquanto a família nobre e boçal 

precisa, desesperadamente, casar sua filha para fugir da falência. 

“O Estranho Mundo de Jack” (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas, 

1993)
4
 embora não tenha sido dirigido por Burton – pois ele já tinha se comprometido a 

dirigir “Batman – O Retorno” – possui a marca burtoniana peculiar. Uma dessas 

características é, novamente, a semelhança com os contos de fadas: Jack Skellington é o 

herói, apesar de no começo parecer mais um anti-herói, pois suas ideias são totalmente 

às avessas do que seria o certo, como por exemplo, planejar sequestrar o Papai Noel 

para tomar o seu lugar. Além disso, embora Jack não procure o amor, ele o encontra na 

                                                 
4
 Lembramos que o filme “O estranho mundo de Jack” foi idealizado e produzido por Tim Burton – por 

isso leva o seu nome no título original, em inglês – mas não foi dirigido por ele, mas por Henry Selick. 

Apesar de não ter sido dirigido por Burton, optamos por incluí-lo no nosso trabalho por se tratar de um 

filme com características e traços essencialmente burtonianos.  
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personagem Sally (uma boneca de pano que vive a descosturar-se), que nutre um 

sentimento amoroso pelo esqueleto desde o início. No final, Jack corresponde ao amor 

de Sally e os dois terminam o filme juntos, cantando alegremente.  

Mas existem diferenças essenciais que o distanciam do conto de fadas comum, 

como o fato de não ter nenhum personagem verdadeiramente mau, não existe um vilão 

propriamente dito. Nem mesmo o Bicho Papão pode ser considerado um vilão, ele seria 

mais como um “vizinho esquisito nesta cidade esquisita”, nas palavras do próprio 

Burton.  

Quando foi lançada, a película foi considerada imprópria para crianças, o que é 

curioso visto que ela trata exatamente sobre isso: sobre ser inadequado em algum lugar, 

como Jack, que se sente infeliz exercendo o mesmo papel sempre na cidade, fora que 

lhe é exigido muito devido ao cargo que ocupa. Ao mudar o modo como sempre 

planejou a festa do Dia das Bruxas, acreditando que está apenas fazendo o seu melhor, 

acaba sendo mal-interpretado e assustando as pessoas do mundo real. Jack, então, foi 

considerado assustador pelas pessoas, quando na verdade não tinha tal intenção, e o 

filme também foi considerado impróprio por ser assustador, quando na verdade não o é.  

“O Estranho Mundo de Jack” conta a história de Jack Skellington (na voz de Chris 

Sarandon), também conhecido como The Pumpkin King – Rei das Abóboras – e é o 

maior responsável por coordenar os preparativos da festa do Dia das Bruxas, mais 

conhecida nos EUA como Halloween. Não por acaso a cidade onde ele mora é chamada 

Halloween Town, ou seja, Cidade do Halloween, um local cercado por criaturas 

horrendas, porém divertidas e animadas. Lá todos passam o ano organizando o 

Halloween do ano seguinte, porém logo após mais um Dia das Bruxas, Jack se mostra 

cansado de fazer aquilo da mesma forma todos os anos, sente uma angústia inexplicável 

e procura achar um caminho para fazer uma festa diferente que possa surpreender a 

todos. Assim, ele deixa os limites da Cidade do Halloween e vagueia pela floresta. Por 

acaso acha uma clareira onde se encontram os portais para cada tipo de festividade do 

calendário e se encanta com um no qual aparece um enorme pinheiro desenhado com 

bolas coloridas e uma estrela dourada dependurada na ponta. Jack então, curioso, abre 

este portal e acaba sendo sugado para dentro dele. Ao cair, repara que está num outro 

lugar, numa cidade totalmente diferente, algo que ele sequer sabia existir, todo colorido 

e coberto de neve. Era a Christmas Town, a Cidade do Natal, onde ele acaba vendo seus 

felizes habitantes dando demonstrações do espírito natalino. Ao retornar para a Cidade 
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do Halloween, sem ter compreendido o que viu, ele começa a convencer os cidadãos a 

sequestrarem o Papai Noel (dublado por Edward Ivory) e fazerem seu próprio Natal. 

Apesar de argumentos fortes de sua amiga, futura companheira, Sally (voz de Catherine 

O'Hara) contra o projeto, o Papai Noel é capturado. Mas o sequestro foge ao controle de 

Jack, e o Papai Noel vai parar nas mãos do Bicho Papão.  

Gostaríamos de chamar a atenção para o local onde Jack encontra os portais: o 

bosque. Aqui notamos a influência do imaginário coletivo, do qual discorrem Morin e 

Balandier, sobre o fato de que é nesses lugares relacionados à natureza selvagem, como 

florestas, bosques e campos que surge o sobrenatural e os seres ligados a ele. Onde 

ainda não houve a intervenção humana aparece o “extraordinário”, na acepção da 

palavra, o que é fora do comum, estranho.  

 

 

A floresta não é vista somente como um espaço ainda desgarrado da atividade ordenadora e do 

controle dos homens, ela é nela mesma outro mundo, tem uma ordem própria na qual nada se 

reconhece enquanto ordem humana, e, por esta diferença absoluta, a floresta ameaça o homem. 

(...) Também lá estão, em ataques noturnos, as criaturas mais temíveis, meio homens, meio 

animais. (...) Em casos diferentes, a desordem e os males e a morte resultam da não-separação de 

dois mundos bem distintos (a natureza selvagem / a cidade organizada), da hibridação dos seres 

e da confusão das categorias (as do bem e do mal). (BALANDIER, 1988, p. 100).   

   

  

Além disso, há neste filme um forte elemento ligado à morte: a noite. Na cidade 

do Halloween os raios do sol não aparecem em nenhum momento, é noite o tempo 

inteiro. “A noite entra majestosamente nas analogias da morte. (...) A noite é a morte do 

dia.” (MORIN, 1970, p. 118). A escuridão, a cor negra e os personagens sombrios são 

também outras analogias da morte. Além de esqueletos, como Jack, de lobisomens e da 

boneca Sally, à qual é dada a vida pelo método frankensteiniano, há uma profusão de 

vampiros na película, e são eles uma das maiores representações da ligação do cadáver 

com a vida. Em “O Homem e a Morte”, Morin toca neste ponto: “Os espíritos eslavos 

que sugam o sangue dos vivos são os duplos não libertos do cadáver, são cadáveres 

animados que necessitam de sangue fresco para se alimentarem.” (1970, p. 132).  

Ao final do filme, a roupagem do conto de fadas volta, pois Jack descobre que 

cada coisa pertence ao seu lugar por uma razão, então passa a consertar seus erros: 

consegue devolver o Papai Noel à Christmas Town, salva a sua amada Sally do poder 
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do Dr. Finklestein cientista que a criou – aqui mais uma alusão ao “Frankenstein” de 

Mary Shelley –, passa a viver com ela e volta a organizar o Halloween com a alegria e 

entusiasmo de sempre.  

Por sua vez, o conto de fadas aparece claramente no enredo de “Peixe Grande e 

suas histórias maravilhosas” (Big Fish, 2003), principalmente na dose de fantasia que 

aparece nas histórias narradas pelo protagonista Ed Bloom, com personagens fantásticos 

como feiticeiras, lobisomens, gigantes e gêmeas siamesas. A forma de contá-las, com 

um narrador ao fundo e com ações mirabolantes dos personagens, também nos remete 

ao conto de fadas, assim como a busca incessante pelo amor verdadeiro.   

“Peixe Grande” gira em torno de Edward Bloom (Albert Finney), um caixeiro 

viajante do Alabama e grande contador de histórias da sua vida, narrativas 

transformadas em verdadeiras fábulas através da sua fértil imaginação, nas quais ele 

mescla realidade com fantasia. As histórias fascinam todos que as ouvem, com exceção 

de William (Billy Crudup), único filho de Edward. Quando Will, que atua como 

jornalista na França, volta para casa com a esperança de reatar as relações com o pai, em 

seu leito de morte, e tenta uma reconciliação com a pessoa real que ele acredita existir 

por trás do personagem das histórias criadas por Ed, o filme então volta no tempo e 

alterna entre o drama atual e a versão fantasiosa da vida do jovem Edward (interpretado 

por Ewan McGregor), através de cujos olhos vemos os eventos. E é por meio dessas 

histórias míticas que Will chega a uma melhor compreensão sobre o seu pai, 

aprendendo lições sobre aceitação, tolerância e amor incondicional.  

Parte do encanto do filme é a combinação que Burton cria entre uma essência 

puramente emocional com o elemento de fantasia altamente exagerado dos contos de Ed 

Bloom. O que torna “Peixe Grande” tão comovente é o equilíbrio entre a fantasia e a 

realidade. Burton faz com que o mundo real seja “real”, mas nada bruto, pois há um tipo 

de brilho fílmico acoplado ao mundo real que o deixa reconfortante e tangível, enquanto 

que na parte fantasiosa os elementos são intensificados, mas ao mesmo tempo 

conseguem manterem-se humanos e com proporções próximas da realidade.  

“Peixe Grande” lida com fábulas e contos de fadas, mitos e histórias folclóricas, 

exibindo muitos elementos arquetípicos – a bruxa, a sereia, o gigante, o lobisomem, o 

circo, a cidade pequena romantizada. Tais símbolos sofrem mudanças e adaptações de 

acordo com a cultura e a geração atual, por isso que é possível vermos “A Bela a Fera” 

várias vezes e mesmo assim parecer diferente, pois constitui um tema universal.  
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O significado dos mitos e contos folclóricos muda quando as pessoas crescem. É 

comum que esqueçam que tais narrativas, mesmo quando se tratam de bruxas e 

lobisomens, são baseadas em uma certa realidade psicológica e em sentimentos. Quando 

crianças, eles são a forma mais natural de se lidar com determinados assuntos, 

explorando sentimentos de forma mais intensificada. Mas é como se ao chegar à 

maioridade, esses significados conectados a sentimentos sejam esquecidos.   

Um filme que seria uma fábula moderna é “A Fantástica Fábrica de Chocolate” 

(Charlie and the Chocolate Factory, 2005), nova adaptação do livro de Roald Dahl, de 

1964, e que também já tinha um filme lançado em 1971, de Mel Stuart.  

A película trata sobre Willy Wonka (Johnny Depp), o excêntrico dono da maior 

fábrica de doces do planeta, que decide realizar um concurso mundial para escolher um 

herdeiro para seu império. Cinco crianças de sorte, entre elas Charlie Bucket (Freddie 

Highmore), encontram um convite dourado em barras de chocolate Wonka e com isso 

ganham uma visita guiada pela lendária fábrica de chocolate, que não era visitada por 

ninguém há 15 anos. Encantado com as maravilhas da fábrica, Charlie fica cada vez 

mais fascinado com a visita. 

A história do livro infanto-juvenil é quase um conto de fadas por si só, cheio de 

pequenas lições de moral, de como boas crianças devem se comportar, e como alguém 

pode ser a pessoa mais sortuda no mundo e não perceber. O filme também ressalta os 

pontos fortes do livro, mas vai muito mais além. Na adaptação de Burton há uma 

mistura interessante de luz e escuridão, além de não mostrar adultos falando com as 

crianças de um modo mais brando e de ter um tipo de humor politicamente incorreto. 

Os funcionários da fábrica de Wonka, conhecidos como Oompa-Loompas, são como 

minibichos-papões, pois são eles que se encarregam de cuidar das crianças-malcriadas.  

Como nos contos de fadas, também no “A Fantástica Fábrica de Chocolate” os 

personagens são simples, com características bem ressaltadas desde o figurino, até as 

falas e a interpretação. Isso só não se aplica aos personagens de Willy Wonka e de 

Charlie, ambos são bem mais complexos e mais próximos da vida real do que os 

demais, que são quase caricatos.  

O cenário, puramente irreal com aspecto onírico, serve para ressaltar o não 

realismo da história. Aqui não é a ilusão de realidade que se busca, mas sim mostrar que 

nada dali é verossímil, razão pela qual aquele mundo é tão fantástico.  
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 No caso do filme mais recente de Tim Burton, “Alice no País das Maravilhas” 

(Alice in Wonderland, 2010), não existe apenas referências aos contos de fadas, pois ele 

por si só já é uma adaptação de um conhecido conto, lançado pelo escritor britânico 

Lewis Carroll em 1865. Originalmente o texto foi lançado com o título “As Aventuras 

de Alice no País das Maravilhas” e teve uma continuação, de 1971, chamada “Através 

do Espelho”.  

Burton em “Alice no País das Maravilhas” faz modificações na história, até 

mesmo porque a sua intenção não era seguir fielmente o texto original, mas fazer uma 

adaptação que lhe fosse mais satisfatória do que as tantas já feitas para o cinema. Para o 

diretor, até mesmo a versão da Disney de 1951, em desenho animado, não era 

condizente com o delírio lisérgico imaginado por Carroll. O País das Maravilhas de 

Burton seria um universo paralelo criado pela própria Alice para escapar de uma 

existência conformada e previsível. Como outros filmes do cineasta, a obra é uma 

apologia da imaginação. Mas, para muitos críticos, não chega a ser um triunfo, nem da 

imaginação, tampouco do cineasta. Pois alegam terem esperado muito mais de um 

diretor famoso por fazer filmes originais, fantásticos e macabros, quando o que ocorreu 

foi apenas mais do mesmo, como se Burton tivesse ficado com medo da censura ao 

fazer as cenas de violência ou mórbidas um tanto quanto brandas. O mais natural é que 

pensemos que ele assim o fez porque o filme iria ser visto pelas crianças, mas segundo 

Burton a película não é uma alegoria sobre a volta à infância nem foi destinada ao 

público infantil, mas aos adultos que "tentam recuperar a capacidade de se surpreender 

com as coisas novas, característica das crianças". Apesar da livre interpretação da 

história e das personalidades dos personagens – que parecem todos terem um tipo de 

transtorno mental –, eles foram visualmente baseados nas ilustrações do livro original, 

para que fossem respeitados os espíritos de personagens que se transformaram em 

autênticos ícones. Burton trouxe novidades e um jeito único de enxergar a história, mas 

não mudou a sua essência. A soma desse difícil equilíbrio é que Wonderland ( País das 

Maravilhas, em português) se transforma em Underland (ou País do Subterrâneo) e a 

cor fica degradé em um lugar cujos habitantes se caracterizam por estarem totalmente 

loucos. Alguns cenários são bastante coloridos, mas outros bem desbotados. 

No filme de Burton, Alice, agora aos 19 anos, está em uma festa da nobreza em 

Oxford, onde vive, até que descobre que está prestes a ser pedida em casamento. 

Desesperada, ela foge seguindo um coelho branco vestido com colete e usando um 
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relógio de bolso, sem ter muita noção do porquê está fazendo isso, e vai parar no País 

das Maravilhas, um local que ela visitou quando tinha seis anos mas não se lembra 

mais. Lá ela é novamente saudada pelos personagens extravagantes, que ficam a se 

perguntar se ela é mesmo “a verdadeira Alice". Após algum tempo, ela descobre que 

possui a missão de acabar com o reinado de terror da Rainha Vermelha, libertando seus 

habitantes, mas para tanto terá que superar seus medos, liderar um exército e matar com 

as próprias mãos um terrível monstro, o Jabberwock.  

Como nos contos de fadas tradicionais, há simbologias também em “Alice”, como 

o coelho branco que simboliza a confiança em seus próprios sentimentos, abundância, 

sexualidade, fertilidade e sorte. Também é possível fazermos várias interpretações da 

obra como um todo, assim como nos contos de fadas, que mudam de significado de 

acordo com o momento vivido pela criança. Uma delas é a de que mudanças, 

aprendizados e conflitos do adolescente que precisa amadurecer para entrar na vida 

adulta estejam representados na história. A busca pela sua independência, sua 

identidade e poder trilhar os caminhos que lhe convierem.  

Além disso há elementos mais básicos típicos dos contos de fadas em “Alice”, 

como animais que falam, reis e rainhas, mudanças de tamanho em um passe de mágica, 

personagens enigmáticos que aparecem e desaparecem de uma hora para outra, além do 

fato de a história se passar em um ambiente onírico onde tudo é perfeitamente possível.  

 

 

2.1.2 CRÍTICA À SOCIEDADE 

 

 

À sua maneira, o cinema de Burton apresenta um discurso coerente e intencional 

em cujo centro se ressalta a necessidade de retratar os lados mais obscuros da condição 

humana. Disfarçado sob a veste formal do fantástico, Burton disseca em cada um de 

seus filmes o mais representativo da cultura popular, enfatizando os pontos fracos da 

sociedade contemporânea.  

Obcecado pela feiúra e pela monstruosidade, o cinema burtoniano parece 

dominado por uma espécie de reivindicação do diferente, expresso nos indivíduos que 
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dão origem às suas histórias, freaks aparentemente ensandecidos, porém que depois 

oferecem mais dignidade e coerência do que os personagens ditos “normais”.  

Como afirma Mark Salisbury, os personagens de Burton 

 

 

Geralmente são pessoas deslocadas, incompreendidas e mal-interpretadas, inadaptados que muitas 

vezes só encontram o seu lugar graças a um certo grau de dualidade. Movem-se nos limites de sua 

própria sociedade, tolerados por ela, mas que na verdade foram abandonados à própria sorte. 

(BURTON and SALISBURY, 1995, p. XVIII) [tradução nossa].  

 

 

Tomando emprestado o pensamento de Marcos Arza, tais personagens são 

convertidos sem dúvida em metáforas de uma sociedade carente de sensibilidade que os 

transforma em uma espécie de artistas românticos. Segundo Tobin Siebers, resgatado 

por Sánchez Navarro, estes seres podem ser definidos como 

 

 

O transmissor da loucura e da inspiração macabra, colocando-se deliberadamente às margens da 

sociedade e atuando freneticamente entre a multidão e a solidão, (...) é o caso do artista não 

integrado à sua circunstância e alienado frente a uma sociedade industrial e materialista oposta aos 

seus valores estéticos (NAVARRO apud ARZA, 2004, pp. 27-28 - tradução nossa). 

 

 

No filme “A Noiva Cádaver”, Tim Burton conseguiu, ao fazer uso principalmente 

das cores, criar uma crítica social ao mostrar uma Inglaterra cinza, sombria, pouco 

receptiva e solitária com o uso dos tons acinzentados e pouquíssimas nuances de cores 

pastéis. Os personagens vivos também são muito caricatos, sempre sérios e sem grandes 

motivações enobrecedoras. Já no mundo dos mortos, colorido, animado e musical, os 

espectadores podem criar uma afinidade maior com os seus personagens, apesar de suas 

peculiaridades assustadoras (esqueletos, monstros de vários tipos, larvas dentro de 

cérebros, corpos pela metade e cabeças falantes).  

A trilha sonora também ajuda a destacar a crítica da sociedade que se preocupa 

apenas em manter as aparências e em ter status social. As letras das músicas “do mundo 

dos vivos” e o próprio ritmo são sempre apresentados mais tristes e sérios. Ao passo que 
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as canções do “mundo dos mortos” são mais animadas e alegres, denotando que as 

amarras que prendem as pessoas a uma vida medíocre em sociedade se desfazem após a 

morte. Acrescentando um amor platônico – da Noiva Cadáver por Victor –, o filme 

consegue ser romântico e macabro ao mesmo tempo.  

O próprio “Alice no País das Maravilhas” do mesmo modo possui uma forte 

crítica social, que embora também seja ambientado no século XIX, pode ter seu 

discurso trazido aos dias de hoje. Alice é uma jovem vanguardista, a frente de seu 

tempo, que demonstra possuir opiniões próprias, não admite que regras lhe sejam 

impostas e não concorda em viver sob os rigorosos ditames da sociedade, que espera 

que ela atue um determinado papel como se casar cedo e viver apenas para a família, 

sem trabalhar. No início, ela tem tanto receio de chocar a todos, principalmente à sua 

rígida mãe, que não tem coragem de expressar suas ideias e sentimentos, mas no final, 

após aprender a lição no País das Maravilha, encorajada pelos eventos que passou, ela 

resolve seguir a sua vontade e viver de forma independente.   

Podemos dizer que tanto no “Batman” como na sua continuação, “Batman – O 

Retorno”, há uma crítica do crescimento exacerbado, contínuo e desordenado das 

grandes cidades. Gotham City aparece com gigantescos arranha-céus amontoados, 

quase não há espaço entre os edifícios, seu trânsito é caótico, ininterrupto e 

aparentemente a cidade não tem fim. Nos filmes, Tim Burton criou histórias obscuras, 

chocantes e profundamente psicológicas para o Herói Mascarado – interpretado por 

Michael Keaton – na qual ele se coloca contra o Coringa, o Homem de Gelo e o 

Pinguim, mas foram desenvolvidas a partir de uma visão escura e infernal de Gotham 

City, que foge à paródia do Batman da série de TV dos anos 60, tendo voltado para as 

histórias em quadrinhos originais de Kane dos anos 40.  

Além disso, a violência é tanta em Gotham que os criminosos de todos os tipos 

aparecem o tempo inteiro, não dando sossego aos habitantes em nenhuma hora do dia 

ou da noite, e cada vez estão mais astutos e equipados com altas tecnologias 

empregadas em armas letais de uso individual e de destruição em massa. Em alguns 

momentos o público não detecta claramente as diferenças entre o vilão e o herói, como 

no caso do empresário Max Shreck, que atua segundo a sua própria conveniência, 

mesmo que para tanto tenha que tender para o Mal. Também a Mulher-Gato nunca foi 

uma completa vilã. O próprio Batman também pode ser encarado dessa forma, por ser 

um personagem sombrio, enigmático, com claros problemas de relacionamento, com 
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uma dupla personalidade, que procura satisfazer os seus instintos cruéis e sanar seu 

sentimento de culpa sendo encoberto por uma máscara, uma fantasia e um codinome, 

além de querer ser visto pela população como um justiceiro. O crescente aumento da 

criminalidade e do poder bélico dos bandidos em Gotham City faz uma clara conexão 

com a violência que assola as grandes cidades de todo o planeta atualmente. 

Em “Marte Ataca!” (Mars Attacks!, 1996), a crítica à sociedade e a seus 

múltiplos aspectos aparecem claramente. Como na forma através da qual os marcianos 

são derrotados e mortos: ouvindo música terráquea. A canção em si era “Indian Love 

Call”, interpretada por Slim Whitman. A questão não é exatamente essa determinada 

música, mas como a sociedade é capaz de criar canções de baixa qualidade. Aqui, o 

filme faz uma alusão aos filmes de invasão à Terra feitos na década de 50 e, mais 

especificamente, ao romance “Guerra dos Mundos”, de H. G. Wells, em que os 

marcianos, por sua vez, também são mortos por algo terráqueo e que é capaz de atingir 

vários indivíduos de uma só vez: o vírus da gripe comum. Outro ponto criticado é a 

supervalorização atual das celebridades, quase que as alçando ao posto de semideuses. 

No filme, todos os tipos de celebridades são mortos pelos marcianos 

indiscriminadamente com armas de raio laser, desde o Presidente dos Estados Unidos 

até artistas de televisão e cientistas. Em relação ao elenco, Burton também quis ser 

incisivo, pois escalou grandes estrelas e astros do cinema, como também atores 

medianos e pessoas que nunca tinham sequer atuado antes. “Eu meio que dividi o 

elenco em dois tipos de pessoas: pessoas de quem eu gosto, e pessoas que eu pensei que 

representavam certos aspectos da cultura e da sociedade que eram mais satíricos.” 

(BURTON and SALISBURY, 1995, p. 152). O filme possui uma anarquia própria e, 

dessa vez, Burton teve reais intenções de se dirigir ao público infantil.  

Talvez “Marte Ataca!” possa ser considerado o mais pessimista dos filmes 

burtonianos, pois em última análise ele julga a humanidade inteira como lixo e não 

merecedora da nossa compaixão – com poucas exceções como Byron, Louise, Taffy e 

Ritchie. Contudo, através do comportamento jocoso dos marcianos durante os 

assassinatos que cometem, o diretor entrega que, na verdade, não possui simpatia por 

eles. Os marcianos são personagens maliciosos, eles matam apenas para se divertirem. 

Não são como insetos seguindo seus instintos, eles sabem que estão sendo cruéis e 

obtêm grande satisfação ao fazer o mal.   
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  Na maior parte de outro filme, “Frankenweenie”, parece que o curta inteiro será 

sobre a natureza implacável e desoladora da comunidade moradora do subúrbio 

americano. Uma espécie de fábula que mostra como as pessoas são incapazes de 

aceitarem algo que está além da sua compreensão. Mas depois, há uma mudança que 

leva ao final feliz, mostrando que as pessoas também podem ser amáveis, suas opiniões 

podem mudar e eles conseguem ser mais acolhedoras.  

Em “Vincent” a mesma situação do início de “Frankenweenie”, onde as pessoas 

não são capazes de compreender e aceitar os reais sentimentos e tormentos que o 

protagonista atravessa, deixando-o cada vez mais isolado de todos. A maneira de pensar 

e agir do senso comum tenta lhe ser imposta a todo o custo, como ir brincar fora de casa 

como os outros garotos da mesma idade fazem em um dia de sol, mesmo que ele prefira 

outro tipo de entretenimento como recitar os versos de Edgar Allan Poe e fantasie ser 

Vincent Price. Além disso, o filme também pode ser interpretado como um sinal de 

alerta destinado a todos aqueles que, como Vincent, se percebem como estranhos ou 

intrusos no mundo real, preferindo fingirem para si mesmos viverem em outro mundo, 

imaginário, e que são superiores às pessoas comuns. 

Em “Os fantasmas se divertem” (Beetlejuice, 1988) indubitavelmente há várias 

críticas diferentes, sendo a principal sobre a burocracia existente nos serviços públicos. 

Isso se dá principalmente em relação a sala de espera para onde os recentemente mortos 

vão e esperam ser atendidos por funcionários públicos nada pacientes. Logo ao entrar, 

as pessoas são indicadas a pegar uma ficha, depois sentarem e esperarem pela sua vez. 

Normalmente, a espera pode durar muito tempo, como se trata de mortos, o tempo passa 

de forma diferente e a espera pode ser de meses, anos ou séculos. Na sala, as pessoas à 

espera de atendimento se encontram exatamente no mesmo estado de quando morreram, 

por isso a assistente de mágico cortada ao meio, o homem totalmente queimado, o 

surfista com um tubarão ainda preso à sua perna, etc – o que levanta a dúvida do por 

que os Maitland não estarem ensopados da cabeça aos pés, já que eles morreram 

afogados em um acidente quando o carro deles caiu no rio, provavelmente isso foi um 

erro no roteiro. O design expressionista da sala de espera e dos outros ambientes do 

“mundo dos mortos” foi criado com o objetivo mesmo de provocar desorientação em 

quem chega (sensação que também temos ao adentrar um serviço público qualquer), e 

principalmente o medo no espectador de que a vida que supostamente exista após a 

morte seja exatamente da mesma forma que a vida real.    
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Tudo no filme é absolutamente estranho: as cores, o design, algumas das perfomances. A melhor 

coisa de “Os fantasmas se divertem” é que o filme inteiro é completamente diferente dos 

mainstreams que Hollywood esta fazendo naquela época, como se fosse de algum universo 

paralelo fílmico. (MATTHEWS and SMITH, 2002, p. 71 - tradução nossa). 

 

 

Também é clara a crítica, em “Os fantasmas se divertem”, acerca da arte 

contemporânea. Delia Deitz (Catherine O‟Hara) é uma artista plástica iniciante cujas 

obras são incompreendidas pelas pessoas, principalmente, por sua família, e que viram 

armas nas mãos de Betelgeuse, se virando contra a própria dona e amigos. Nesse filme, 

ninguém é realmente mau, nem mesmo Betelgeuse, mas também ninguém é 

completamente bom. Os Maitlands são insípidos, os Deitz são desagradáveis e Lydia 

(Winona Ryder) é apenas uma adolescente pretensiosa preocupada apenas consigo 

mesma. Inclusiva, a própria personagem Lydia pode ser considerada uma crítica a uma 

parcela dos adolescentes que são comodistas, mas se dizem rebeldes e “góticos” apenas 

por se vestirem de preto e usarem cabelos arrepiados.  

Em “Edward Mãos de Tesoura” a crítica social se dá pela monotonia com que é 

mostrada a vida num subúrbio americano, como todos agem e pensam da mesma forma, 

são egoístas, não admitem o “diferente” e o senso de individualidade não existe. Para 

expressar como são iguais em tudo, as próprias casas da comunidade são exatamente do 

mesmo tamanho e formato, mudando apenas as cores de cada uma, mas ainda assim 

todas em tons pastéis. É através do prisma do jovem monstro solitário, generoso e 

desastrado que vislumbramos quão egoísta e preconceituosa é a sociedade de massa, 

com suas casas-padrão, tão vazias quanto luminosas, de aparência alegre e feliz. As 

mulheres possuem um papel central no filme, com destaque para a vendedora da Avon. 

A presença de uma vendedora de cosmético é uma crítica sutil à sociedade da aparência, 

isto é, a sociedade do fetiche-mercadoria. 

A ideia de normalidade passa a ser estranha ao público, e o “esquisito” Edward 

passa a ser familiar. Em contrapartida ao subúrbio, há o castelo de Edward, com sua 

aparência gótica, linhas verticais na fachada, janelas oblíquas no seu interior, grandes 

espaços vazios e escuridão, o que lembra muito os antigos castelos dos contos de fadas, 

porém como se estivessem velhos e abandonados, o que lhe dá uma roupagem mais para 

o castelo do conde Drácula no filme de 1930. “Edward Mãos de Tesoura” é quase uma 
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autobiografia velada de Tim Burton, encontrada no protagonista que não consegue se 

comunicar muito bem com as pessoas, nem fazer parte da comunidade como todo 

mundo e se sente isolado, embora o autor não tenha tido esta intenção a princípio. De 

acordo com Matthews e Smith (2002), o único filme que Burton fez que pode ser visto 

como mais pessoal e autobiográfico é „Vincent‟.  

 

 

O personagem de Edward é quase certo ter sido derivado a partir de emoções que Burton 

experimentou quando estava crescendo. Como ele mesmo admitiu, „ele contém temas que eu 

posso relacionar a mim mais do que qualquer outro filme que fiz‟ „com as tesouras, há algo sobre 

o tema de alguém não ser capaz de tocar ou amar. Eu só queria um personagem assim – 

visualmente, ele é, internamente, externamente. É uma representação visual do que existe por 

dentro... Há algo nele que é muito verdadeiro pra mim.‟ Mais especificamente, Burton afirma 

que „Edward mergulha em memórias pessoais e todos os tipos de temas emocionais, culturais e 

sociais que sempre me interessaram... A vida é um misto de tudo: os bons, os maus, o escuro, o 

claro, o engraçado e o triste. É uma grande massa de emoções conflituosas e não é nunca um 

único caminho direto.‟ (MATTHEWS and SMITH, 2002, p. 117 - tradução nossa).  
 

 

Mas quando perguntado diretamente se Burton se identifica com o personagem, 

ou vê similaridades, ele responde que se tivesse feito isso e se deixado ser tão devassado 

e ter seus sentimentos expostos, teria que ter feito anos de terapia. Embora a maioria do 

elenco do filme diga que exista muito de Tim em Edward, e ele próprio tenha dito que 

se conecta com o personagem – mas não de uma maneira tão direta o quanto possa ter 

sido sugerido pelos atores e críticos.   

 É interessante que “Edward Mãos de Tesoura” consiga resumir praticamente 

todas as marcas registradas e obsessões de Tim Burton, da alienação no subúrbio e dos 

cachorros como companheiros fiéis até Vincent Price como uma figura paterna. Além 

de tudo, os argumentos no filme a favor da compreensão e tolerância, e da total 

condenação da estupidez da massa, nos parecem bem mais relevantes hoje do que na 

época de seu lançamento.  

 Burton e o diretor de fotografia Czapsky, decidiram deliberadamente no filme 

“Batman – O Retorno” usar um jogo de luzes em vários momentos, bem como efeitos 

com água nas cenas do esgoto, de modo que apenas as silhuetas de Batman e da 

Mulher-Gato são percebidas, enquanto muitos talvez optassem em exibir os seus trajes 

sexy-bizarros em ambientes mais iluminados. Como eles não quiseram explorar à 
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exaustão os closes demorados em uma atriz atraente em trajes justos e reveladores como 

da personagem de Michelle Pfeiffer, isso pode ser considerado como um dos 

contragolpes mais fortes a quaisquer acusações de fetichização pública dos elementos 

sadomasoquistas do filme.   

Matthews e Smith (2002) acreditam que “Batman – O Retorno” está focado nas 

máscaras, não somente as máscaras físicas que fazem parte dos trajes dos personagens, 

mas também, e principalmente, as “máscaras sociais”, ou seja, como as pessoas, de 

modo geral, precisam “interpretar” o tempo todo um papel para serem mais bem aceitas 

pela sociedade. Elas assim o fazem para esconder suas reais intenções e desejos, e eles 

mesmos, dos outros, particularmente do sexo oposto. É como se Batman e Mulher-Gato, 

enquanto mascarados, paradoxalmente assumissem quem eles são de verdade (ou quem 

gostariam de ser), e na forma de Bruce Wayne e Selina Kyle, mesmo sem máscaras 

físicas, fossem apenas personagens e não mostram as suas essências. Suas reais 

identidades – e sentimentos – aparecem, ironicamente, quando escondem seus rostos.   

Em “Ed Wood” não há uma crítica propriamente dita à sociedade em seu roteiro, 

mas contém uma ironia sutil por mostrar que, simplesmente por existir, o filme concede 

ao diretor Wood a aceitação que ele nunca alcançou e que tanto almejava. Como se as 

pessoas só dessem crédito a alguém (como um artista) depois da sua morte. O enredo 

por sua vez não se limita apenas a fazer uma biografia de Ed Wood, mas lida com 

personagens incomuns que estiveram próximas a ele com muito respeito, nunca os 

menosprezando ou zombando dos seus esforços em produzir filmes, mesmo que fossem 

considerados pelos críticos da época como de má qualidade. Também pode ser vista 

como uma história que conta como as pessoas podem se de dedicar com muito empenho 

e paixão a algo em que eles acreditam verdadeiramente e se divertem produzindo.  

Porém em alguns pontos, Tim Burton não se atém somente à vida de Ed Wood, 

inclusive por não existir muitas referências sobre a vida dele. Logo, foi possível, desde 

o início, dar uma vestimenta ficcional a várias situações, como o suposto diálogo com 

Orson Welles, grande ídolo de Wood – encontro esse do que seria “o diretor do melhor 

filme de todos os tempos” com “o pior diretor de todos os tempos” nunca ocorreu de 

fato. Outro ponto a ser destacado é que a película termina em um ponto alto da carreira 

do diretor, quando na verdade sabemos que ele morreu jovem, pobre, bastante 

endividado e sem o reconhecimento do público e da crítica – ganhando fama somente 

alguns anos após sua morte, com o título já citado e que não é exatamente lisonjeiro. 
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“Se „Edward Mãos de Tesoura‟ é fundamentalmente sobre um artista incompreendido e 

rejeitado, „Ed Wood‟, terminando como termina parece ser sobre um artista a que 

finalmente lhe é dada aprovação em retribuição por toda a sua dedicação, entusiasmo e 

trabalho duro.” (MATTHEWS and SMITH, 2002, p. 188).  

Em contrapartida, no “A lenda do Cavaleiro sem Cabeça” outro tipo de crítica é 

feita: ao cristianismo e aos líderes políticos. No filme, todos os personagens religiosos 

são hipócritas e mentirosos, sendo o Reverendo Steenwick tendo um caso com uma 

mulher casada, por exemplo. Além disso, o pai de Ichabod era um assassino motivado 

pela religião. Também, aparentemente a magia branca de Katrina protege os habitantes 

da cidade dos avanços de Hessian, não é simplesmente o fato de estarem numa igreja, 

contrariando o estereótipo de “solo sagrado” tão repetido em filmes anteriores. Embora 

ele não consiga atravessar a soleira do local, Katrina já tinha iniciado o feitiço de 

proteção quando ele ia tentar entrar pela primeira vez.  

Não podemos esquecer que o filme possui uma forte crítica não somente aos 

líderes da comunidade de Sleepy Hollow, mas a todos os líderes de uma forma geral. 

Uma conspiração que mata várias pessoas se inicia no topo da hierarquia social do 

filme, e ao final destrói aqueles que foram responsáveis por começá-la. Tim Burton já 

afirmou ter uma certa aversão por burocratas e representantes do Governo e “A lenda do 

Cavaleiro sem Cabeça” mostra isso de maneira mais clara do que quaisquer de seus 

outros filmes. Os estrangeiros são os heróis: uma bruxa, um inspetor de polícia 

ridicularizado por seus meios de investigação pouco ortodoxos e uma criança são os que 

conseguem a solução a um problema criado pelos líderes da sociedade.  

Alguns críticos, na época em que “A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça” foi 

lançado, apontaram mais paralelos autobiográficos na obra burtoniana. Para eles, 

Ichabod é um personagem inflexível que gosta de enxergar as coisas apenas do seu 

jeito, assim como Burton. Além disso, como Smith e Matthews ressaltam, há muito da 

infância do diretor no filme, como na retratação da própria cidade de Sleepy Hollow, 

em que as pessoas parecem ser amigáveis e bondosas, assim como em Burbank, mas na 

verdade não são. “Por trás dessa fachada de normalidade não existe nenhuma pessoa 

normal; elas podem te tratar como um intruso se você desafiar o sistema, a autoridade 

ou as instituições e então existe este sentimento de falsidade no ar” (Burton in 

MATTHEWS and SMITH, 2002, p. 239). Tal sentimento foi enfatizado por Ichabod, a 

quem Burton viu como indicativo da falsidade da sociedade como um todo, se 
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apresentando „de um modo que não corresponde às suas emoções reais‟. Para os 

autores, esta é de certo modo a ideia sobre a qual o American Way of Life foi criado, e 

um dos aspectos que fazem parte da vida moderna, pois tudo na América está na 

imagem, e não na substância.   

Cremos que uma exceção às regras, e que não pode ser classificado em nenhuma 

das categorias – nem de Contos de Fadas, nem Crítica à Sociedade – seja “As Grandes 

Aventuras de Pee-Wee” (Pee-Wee’s Big Adventure, 1985). O primeiro longa-metragem 

que Burton dirigiu para o cinema, bem no começo da sua carreira, certamente possui 

várias das características que mais tarde vão marcar a obra inteira do diretor: a aparição, 

ainda que rápida, da figura do palhaço ou de elementos do circo, a presença de um 

cachorro de estimação, referências a filmes B e de monstros, o triângulo amoroso – para 

um filme tão assexual como este, existem muitas ações envolvendo Pee-Wee em 

triângulos amorosos –, aspectos inverossímeis que lhe dá uma roupagem surreal, além 

da presença de crianças – inclusive, o próprio protagonista pode ser considerado como 

uma “criança crescida”, devido às suas características extremamente infantis. “Pee-Wee 

Herman é uma criança. Esse, neste papel pelo menos, é o ponto principal do 

personagem. Inocente, caótico, periodicamente brilhante, facilmente entediado, egoísta, 

doce e gentil. (...) É uma síntese perfeita de realmente ser uma criança.” (MATTHEWS 

and SMITH, 2002, p. 50).  

 

 

2.2 Peculiaridades burtonianas 

 

 

Na filmografia de Tim Burton existem traços góticos, misturados a um refinado 

humor e temas bizarros. Ademais, o monstruoso e a morte também são exibidos pelo 

diretor, de uma forma ou de outra, seja pela aparição do próprio monstro, pela morte de 

algum personagem (de forma natural ou assassinato) ou pela sua própria personificação. 

Este último caso é o do filme “O estranho mundo de Jack” (Tim Burton’s The 

Nightmare Before Christmas, 1993), no qual o protagonista Jack Skellington, o grande 

mestre do Halloween ou Pumpkin King (Rei das Abóboras), nada mais é do que um 
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esqueleto ambulante. O personagem muito lembra a descrição clássica da morte, aquela 

de um esqueleto coberto por um manto negro com capuz – e que normalmente segura 

uma foice –, porém Jack teve o manto substituído por um terno, mas ainda preto.   

Amante dos grandes nomes de filmes de terror, Burton trabalha com temáticas e 

características formais extremamente sombrias em seus filmes. O diretor também pode 

ser considerado um "cineasta do imaginário" e da fantasia: o seu cinema é formado por 

portas secretas e acessos a territórios surpreendentes. Obviamente que há figuras 

conhecidas e recorrências – o que permite aos espectadores "encontrarem-se" no seu 

cinema, como no modo de por ele serem captados e transportados. Nos filmes de 

Burton, os contextos sinistros se tornam fascinantes pela dualidade das sensações 

antagônicas que nos desperta alternando entre a repulsa e a atração. 

 

 

Você nunca sabe quando alguma coisa será exorcizada de você; aqueles filmes são uma parte de 

você, parte da sua formação. Aquelas imagens viram parte de você; não é nem sequer uma coisa 

em que você pensa muito a respeito. Eu tento não pensar, „Eu fiz isso antes?‟, porque na verdade 

na verdade acho que é interessante olhar pra trás e ver conexões. Eu realmente não fiz muito 

isso, mas faço um pouquinho. Depois que fiz três filmes comecei a ver tipos temáticos de coisas. 

O processo pelo qual eu passo é: „Oh, isso tem que significar algo pra mim, profundamente‟. Eu 

acho que você aprende mais sobre si mesmo se não intelectualizar imediatamente, se você tentar 

ir mais intuitivamente, e então você olha pra trás e vê que temas e imagens continuam 

aparecendo. Então eu começo a ficar mais psicologicamente interessado em descobrir o que isso 

significa, onde está fundamentado. E eu acho que descubro mais sobre mim mesmo. Eu não 

confio tanto no meu intelecto, porque ele é meio confuso, me sinto mais seguro agindo guiado 

por um sentimento. (BURTON and SALISBURY, 1995, p. 41).  
 

 

Quando prestamos atenção aos filmes burtonianos verificamos que, segundo o 

diretor, é nos cenários negros, cadavéricos ou tumulares que se descobre a vida ou a 

beleza improvável. São estes supostamente taciturnos lugares que servem de palco aos 

elencos irônicos e satíricos onde se exploram os valores da sociedade. Também devido 

ao clima, ao tom, ao discurso e à repetição de signos é possível identificarmos quando 

um filme pertence ao universo do diretor em questão.  

O que é mais fascinante em Tim Burton, cremos, é o fato de seus filmes terem as 

mesmas características estético-estilísticas, mas ao mesmo tempo, cada um deles 

acrescenta algo de “novo” ao universo peculiar de Burton. A cada nova produção o 

espectador é surpreendido. Exemplificando: um dos últimos filmes do diretor foi 
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“Sweeney Todd – O barbeiro demoníaco da Rua Fleet” (Sweeney Todd – The demon 

barber of Fleet Street, 2007), uma adaptação da peça escrita em 1979 por Stephen 

Sondheim que, na nossa opinião, é o mais sombrio e violento de todos os trabalhos já 

feitos por Burton, não somente pela cartela de cores desbotadas escolhida, mas pelo 

sangue que não cansa de escorrer dos personagens. Outra diferença: Sweeney Todd não 

é um filme qualquer, mas um musical. Na película, muita música e rios de sangue se 

unem em uma mistura no mínimo ousada. E o resultado surpreende por unir dois 

gêneros aparentemente opostos, o musical e o macabro. 

Burton possui influências claras do Expressionismo Alemão, tanto estética como 

tematicamente, o que podemos perceber principalmente pelo intenso contraste entre o 

claro e o escuro, pelas linhas oblíquas dos cenários, pelos personagens perturbados e um 

tanto quanto deslocados do restante da sociedade, pelo pessimismo exacerbado, pela 

estetização da violência e pela maquiagem exagerada dos atores – quase caricatural, 

simbolizando a perturbação mental e as alucinações das personagens. Além disso, uma 

característica interessante de ser observada é como o diretor dá destaque a um 

determinado personagem em cada take: jogando um potente foco de luz sobre ele. Lotte 

Eisner, fala em seu “O Écran Demoníaco” (1960), que “a iluminação súbita de uma 

personagem ou de um objeto pelo foco potente de um projetor”, na época do 

Expressionismo Alemão, servia “para concentrar sobre ele a atenção do espectador”, 

fazendo com que tudo o que estivesse ao seu redor, inclusive, outros personagens, se 

afundasse em uma “escuridão indefinida”. Habilidade esta que Burton abusa 

recorrentemente. Outro teórico, Marcos Arza (2004), faz uma reflexão a respeito do uso 

do expressionismo nos filmes do diretor norte-americano, para quem o emprego desta 

estética tem dois objetivos primordiais: “por um lado, como estilo decorativo e 

fotográfico: as luzes e as sombras, a utilização cenográfica e certo exagero da 

maquiagem” (Arza, 2004, p. 15) e, por outro, para “refletir visualmente o conflito 

interior de seus heróis, imersos em universos desenhados exclusivamente para eles”. 

(Arza, 2004, p. 17).  

Quando criança, o diretor passava boa parte do seu tempo lendo os livros de 

Edgar Allan Poe e assistindo a filmes de horror. Nada mais coerente com o estilo da 

maior parte dos seus filmes, pois também nos contos góticos de Allan Poe encontramos 

invariavelmente personagens obsessivas, fascinadas pela morte, doentias, dominadas 

por maldições hereditárias e/ou com vocação para o crime. São seres que oscilam entre 
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a lucidez e a loucura, vivendo em uma espécie de transe, como espectros horripilantes 

de um pesadelo medonho. O escritor, que viveu no século XIX, talvez seja o mais atual 

dos últimos séculos, pois trouxe à tona seus sentimentos de angústia, desespero, 

conflitos existenciais, degradação moral e alienação que em nada diferem do homem de 

hoje.   

No primeiro filme de curta-metragem escrito e dirigido profissionalmente por 

Burton, “Vincent” (Vincent, 1982), há uma direta referência a Allan Poe. O menino 

Vincent Malloy, de apenas sete anos, que dá nome ao filme, gosta de ler as histórias do 

escritor americano e também idolatra o astro de filmes de horror, Vincent Price, 

exatamente como o próprio Tim Burton, o que torna a película ligeiramente 

autobiográfica – inclusive pela semelhança física do protagonista, um garoto pálido com 

cabelos negros e desalinhados, como o diretor. Nesse filme de animação de apenas 

cinco minutos encontram-se quase todos os elementos temáticos e estilísticos que 

fundamentariam a carreira de Burton. A história do filme é baseada em um poema 

escrito por ele – bem ao estilo de Allan Poe – e realizado com fotografias em preto e 

branco, através de uma técnica que reunia stop-motion (animação feita fotografando-se 

bonecos de massa em diferentes posições) e desenhos animados. O texto narra – em 

rimas, em inglês – os devaneios de um menino tímido, que vive retraído em seu próprio 

“mundo”, e que imagina ser Vincent Price em mais um dos seus filmes grotescos. O 

garotinho acaba sendo levado ao esgotamento psicológico (ou, talvez à própria morte, 

pois o diretor fez questão de deixar a dúvida no espectador) pela dificuldade de dividir 

suas fantasias com as pessoas que o cercam.  

 No filme “Vincent”, podemos perceber a multiplicidade de referências que se 

tornariam marca registrada dos filmes posteriores de Tim Burton. Além dos contos e 

poemas de Allan Poe, possui influências dos seriados e filmes B da década de 50, dos 

desenhos animados – como Mister Magoo –, do cinema de horror americano da década 

de 30, dos livros dos ilustradores norte-americanos Dr. Seuss e Edward Gorey (este 

último ficou famoso por transformar histórias infantis em pequenas obras macabras), e 

dos já citados filmes expressionistas alemães, em especial de “O Gabinete do Dr. 

Caligari” (Das Kabinett des Dr. Caligari, 1920). Inclusive, o exagero das expressões 

faciais e dos movimentos, somados à narração dramática feita pelo próprio Vincent 

Price, fazem do curta uma tragicomédia de humor negro, elemento esse encontrado na 

maioria dos filmes do diretor em questão. Não podemos deixar de citar, ainda, mais uma 
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característica que aparece em “Vincent” e, depois, nos outros filmes de Burton: as 

críticas e comentários irônicos a respeito da sociedade norte-americana e do 

comportamento conservador da classe média que vive nos subúrbios, preocupada em 

manter as aparências mais do que tudo, como já citamos anteriormente. 

 Além de “Vincent”, outro curta de animação de Burton possui temática 

igualmente sombria: “Frankenweenie” (Frankenweenie, 1984). O filme conta a história 

de um garoto que ressuscita seu cachorro de estimação morto, Sparky, em um 

procedimento como o utilizado pelo cientista de “Frankenstein” (Frankenstein, 1931) 

daí a semelhança do título do curta-metragem. Além do resultado da “ressurreição” do 

cão, que aparece todo remendado com pontos cirúrgicos, composto por partes de 

cachorros diferentes e com parafusos no pescoço, e do sobrenome da família do menino 

que é exatamente Frankenstein, também uma das últimas cenas é mais uma referência 

ao filme de 1931: um moinho de vento pegando fogo.  

Como o “Frankenstein”, de Whale (e de fato como “Edward Scissorhands” 

também), “Frankenweenie” culmina com o inevitável confronto entre a multidão – ou 

neste caso, os vizinhos assustados e irritados de Victor – e o „monstro‟ – Sparky – em 

um campo de golfe em miniatura, que lembra o cenário do filme de Whale. Então 

termina com Sparky achando seu verdadeiro amor em uma poodle cujo penteado se 

assemelha ao de Elsa Lanchester no “A Noiva do Frankenstein” (The Bride of 

Frankenstein, 1935). Estas referências, segundo Burton, foram novamente mais uma 

reação ao que ele viu à sua volta em Burbank, cidade onde cresceu, do que um link 

direto aos filmes de Whale.  

  

  

O melhor é que você quase não tinha que pensar sobre isso, porque no subúrbio existiam aqueles 

campos de golf em miniatura com moinhos de vento que eram exatamente como aquele de 

“Frankenstein”. Estas imagens apenas coincidem, porque aquela era a sua vida. Existiam poodles 

que sempre te lembravam a noiva do Frankenstein com o seu enorme cabelo. Todas aquelas 

coisas estavam apenas ali. É por isso que parecia tão certo e tão fácil pra eu fazer aquilo – 

aquelas imagens já estavam lá em Burbank. (BURTON and SALISBURY, 1995, p. 36). 
  

 

A princípio o curta de Burton era destinado ao público infantil, mas a Disney 

(produtora do filme), mesmo tendo gostado do trabalho o julgou inadequado às 
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crianças. Logo na sequência inicial de “Frankenweenie” a morte aparece, pois o 

cãozinho morre atropelado na frente da casa do seu pequeno dono. Porém ela não é 

explícita: não vemos a cena do acidente, deduzimos que Sparky tenha morrido pelo 

grito de desespero do menino Victor, e pela cena seguinte em que ocorre o enterro em 

um cemitério de animais. Há outra sequência interessante a ser notada: a em que 

vizinhos enfurecidos tentam eliminar o cão ressuscitado, julgando-o um monstro, e 

acabam quase matando o garoto. 

Sob o nosso ponto de vista, a trama de “Frankenweenie” explora a tristeza 

perante a morte e o modo como as crianças e, algumas vezes, também os adultos, acham 

difícil aceitar a perda de um animal de estimação, e como às vezes desejamos ter o 

poder de mudar as coisas, assim como Victor teve.  

 Neste curta, notamos uma outra referência, quase uma homenagem, de tão clara 

que é na sua obra, ao livro “O Cemitério”, uma das histórias do escritor Stephen King 

que mais foram adaptadas ao cinema, sendo a sua versão mais conhecida chamada “O 

Cemitério Maldito” (Pet Sematary, 1989), dirigido por Mary Lambert. O livro de King 

é sobre um cemitério indígena abandonado, em que, segundo reza a lenda, tudo que for 

enterrado é ressuscitado, sejam animais ou pessoas. O problema é que os ressuscitados 

voltam com a mesma aparência, mas com a sua essência modificada, ou seja, cruéis e 

aterrorizadores. Já no curta-metragem “Frankenweenie”, após o cachorro ser enterrado 

em um cemitério de animais, ele volta à vida com a sua mesma essência amável, porém 

sua aparência é que é modificada, pois volta costurado e “montado” com partes de 

cadáveres de cachorros. Além do cemitério, outra referência à obra de King é a cena do 

atropelamento do cão Sparky, feito de modo análogo à do bebê de “O Cemitério 

Maldito”. Em ambas as cenas não vemos o momento exato do acidente, apenas os 

veículos se aproximando, depois ouvimos gritos e a câmera filma um objeto em 

movimento: no filme de Lambert, um sapatinho ensanguentado do bebê que é jogado 

longe de seu corpo, e no de Burton, a bola de baseball que o cachorro brincava antes de 

morrer.  

Crescer assistindo a filmes de horror fez com que Burton construísse 

emocionalmente ligações diretas com eles, entre todos aqueles góticos / Frankenstein / 

Edgar Allan Poe filmes, juntamente com o fato de o diretor ter crescido no subúrbio. 

Logo, “Frankenweenie” foi apenas um produto disso tudo.   
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A temática frankensteiniana, por assim dizer, é muito recorrente em Burton. No 

filme “Edward Mãos de Tesoura”, o próprio protagonista da diegese é um “monstro” 

(porém agradável aos olhos) fabricado com partes de cadáveres diferentes por um 

cientista brilhante que morre antes de ter a chance de dar-lhe as últimas partes que 

faltavam, suas mãos. É por isso que Edward possui tesouras no lugar delas, ele é um 

projeto inacabado. Nesse filme, como já constatamos, aparecem praticamente todas as 

marcas registradas de Burton, da alienação nos subúrbios e Vincent Price como uma 

figura paterna até cachorros como companheiros fiéis.  

 A movimentação de câmera é uma característica burtoniana que também se 

repete em vários de seus filmes. A câmera subjetiva é muito usada – como em 

“Frankenweenie”, denotando o olhar do cãozinho Sparky –, assim como o travelling 

(“passeio” com a câmera, guiando o olhar do espectador) e os cortes rápidos nas cenas 

de suspense – para que não se perca a tensão. Já a câmera subjetiva promove uma 

identificação do espectador com o personagem que “empresta” os seus olhos para ele. 

Por serem feitos sempre com imagens bem produzidas e detalhadas, os filmes de Burton 

possuem minúcias em comum que às vezes são tão discretas que podem passar 

despercebidas para o espectador mais distraído. A textura de espiral ou listras é um bom 

exemplo por aparecer em praticamente todos os seus filmes. Elas foram usadas até a 

exaustão em “Os fantasmas se divertem” – desde o terno do personagem Betelgeuse 

(Michael Keaton), até as minhocas gigantes listradas que nadam na areia do seu mundo 

imaginário –, em pequenos detalhes em “Batman” (Batman, 1989), no figurino dos 

atores em “Sweeney Todd”, no piso e nas máquinas da fábrica de Willy Wonka no 

remake de “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (Charlie and The Chocolate Factory, 

2005), e em muitos outros.  

A partir desta explanação acerca das listras e espirais nos filmes de Burton, cada 

espectador pode inferir o seu significado através da sua própria interpretação. Na nossa 

visão, as listras representam a dualidade maldade/bondade dos personagens, seu lado 

obscuro e virtuoso, luz e treva, razão e instinto, seu ying e yang reunidos em um único 

aspecto. É fácil lembrar também do famoso claro/escuro do Expressionismo Alemão 

nessa dicotomia. Já a textura da espiral, por sua vez, pode ser entendida como a 

representação da confusão mental de alguns personagens, ou, então, de situações 

caóticas em que constantemente se deparam. Aliado a tudo isso, a espiral também pode 
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significar a mistura de sensações vertiginosas que o espectador sente ao assistir a um 

filme burtoniano.  

Segundo Michel Pastoureau (1993), as listras na Idade Média eram associadas 

ao negativo, por serem usadas em uniformes, principalmente os de presidiários na forma 

do padrão horizontal preto e branco. Além disso, feiticeiras, carrascos, leprosos, 

prostitutas, loucos, saltimbancos, hereges e personagens diabólicos se vestiam e eram 

representados graficamente com vestes listradas. Dessa forma, na época as pessoas da 

alta sociedade procuravam não ser associadas com o simbolismo desta estampa. 

Inclusive, nas pinturas medievais muitas vezes o próprio diabo aparecia vestido com 

tecidos listrados, embora o mais comum era que ele aparecesse desnudo – porém, nesse 

caso, sua pele era estriada. Nos tempos medievais também se acreditava que o tecido 

listrado servia como um “filtro” para proteger as pessoas fracas e sugestionáveis das 

influências nefastas do demônio.  

  

 

São costumes, leis, regulamentos que, na sociedade leiga, prescrevem a certas categorias de 

marginais ou excluídos o uso de vestimentas bicromáticas ou listradas. No direito 

consuetudinário germânico da alta Idade Média, e ainda no célebre Sachsenspiegel (coleção de 

leis saxônicas, compiladas entre 1220 e 1235) essas roupas são impostas ou reservadas aos 

bastardos, aos servos e aos condenados. (PASTOUREAU, 1993, p. 25).  

 

 

Somente mais tarde, a partir da Revolução Francesa e da Industrial, é que as 

listras tiveram seu simbolismo modificado. De qualquer forma, a imagem negativa das 

listras e a sua associação à condição servil permaneceram por um longo período até que, 

em consequência da vinda de africanos para servirem nos palácios europeus, muda para 

algo ligado ao exotismo ou de vida em estado de natureza. Ao ser retratada pelos 

artistas da época, das mais variadas formas, esta nova concepção talvez tenha 

viabilizado que as listras fizessem parte do vestuário da aristocracia, só que desta vez 

não foram mais usadas como antes, na horizontalidade, mas sim, na verticalidade. Este 

marco é significativo tendo em vista que a estampa listrada verticalmente se torna 

aristocrática, enquanto que a horizontal continua quase sempre conectada à imagem 

servil (Pastoureau, 1993). As listras ainda foram largamente utilizadas pelos vilões do 
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cinema e dos quadrinhos, porém o seu lado mais doloroso fica por conta do uso nos 

campos de concentração nazistas.    

Ademais, nos últimos dois séculos, as listras também ganharam um significado 

de liberdade e união, principalmente por causa das bandeiras da França e dos Estados 

Unidos. Provavelmente, segundo Pastoureau (1993), os franceses escolheram as listras 

por representar o triunfo do bem (burguesia) sobre o mal (aristocracia) – era a vitória da 

marginalidade –, e os americanos optaram pelo tecido listrado para exprimir a ideia do 

servo que rompe suas correntes, invertendo assim a simbologia das listras: antes sinal de 

servidão, depois sinal de liberdade, conquistada após a revolução americana e a 

implantação da democracia moderna. Desse modo, vestir a estampa listrada pode ser 

uma forma de mostrar aos outros a sua adesão ao movimento das liberdades.    

Alguns outros pontos também aparecem quase como uma mania do diretor Tim 

Burton, é o caso das engenhocas, ou seja, aparatos construídos de modo arcaico, com 

sistemas complexos feitos com fios, molas, cordas e roldanas à mostra, e que ao serem 

postos para funcionar emitem característicos ruídos de máquinas antigas. Só para 

exemplificar: em “Edward Mãos de Tesoura” todos os aparatos do cientista vivido por 

Vincent Price, principalmente a máquina de fazer biscoitos; em “Peixe Grande e Suas 

Histórias Maravilhosas” (Big Fish, 2003) tem a máquina que deve ajudar o personagem 

Ed Bloom (Ewan McGregor) na sua fase de crescimento acelerado, sem falar na 

“handimatic” que ele vende como caixeiro viajante; já em “A lenda do Cavaleiro Sem 

Cabeça” (Sleepy Hollow, 1999) há os apetrechos utilizados pelo detetive Ichabod Crane 

(Johnny Depp) durante suas experiências científicas; dentre vários outros exemplos. É 

interessante observarmos também que Burton é fanático por palhaços, por isso sempre 

dá um jeito de colocar alguma referência a eles. Outra marca registrada é o 

aparecimento frequente de cachorros em vários de seus filmes.  

Como não poderia deixar de ser, as caveiras são uma constante nos filmes do 

diretor, assim como as abóboras de Halloween, os espantalhos ou somente suas cabeças. 

O mais marcante de todos é o personagem Jack, de “O estranho mundo de Jack”, que já 

descrevemos no começo deste tópico, por ele mesmo já ser uma dessas imagens, um 

esqueleto, e sua própria cabeça ter a forma de uma abóbora de Halloween. Em “A 

Noiva-Cadáver”, então, há uma profusão destes signos representativos da morte, como a 

própria noiva-cadáver, que se apresenta com metade do corpo em decomposição (com 



74 

 

 

os ossos aparecendo) e a outra metade praticamente intacta, embora de cor azulada, o 

que lembra o aspecto gélido de cadáveres.   

 

 

Uma vez que essas coisas estão dentro de você, você não sabe quanto tempo vai demorar pra 

exorcizá-las. Eu me lembro de pensar, „Sabe de uma coisa, eu já fiz isso. Eu não sinto mais isso 

dentro de mim. Eu não preciso ver outro esqueleto‟. Mas então tem vezes que é, „Sabe de uma 

coisa, eu apenas amo aqueles esqueletos. Eu pensei que já tinha os superado, mas apenas os 

amo‟. (BURTON and SALISBURY, 1995, p. 41).  

 

 

É curioso notarmos, ainda, que Burton também possui influências do italiano 

Federico Fellini – embora o norte-americano pareça ter sido influenciado mais por 

gêneros inteiros de filmes em seu total do que por específicos diretores. Algumas 

características dessa influência foram evidenciadas mais fortemente nos momentos 

finais de “Peixe Grande”, apoteótica, vil e pura ao mesmo tempo, e que encerra o filme 

com uma leveza desconcertante, assim como em “Oito e Meio” (Otto e Mezzo, 1963), 

de Fellini. A sequência burtoniana em questão mostra a última história que é narrada 

dentro do filme e possui elementos que lembram muito o diretor italiano: personagens 

ligados ao protagonista reunidos para o “grand finale” dos filmes; a própria 

metalinguagem não só dessa cena final, mas de toda a película, pois no seu curso o pai 

conta histórias fantasiosas da própria vida ao filho, ou seja, são pequenas histórias que 

fazem parte da história maior de “Peixe Grande”, preparada por Tim Burton, e Fellini 

também se valeu da metalinguagem quando, por exemplo, dirigiu “Oito e Meio”, sobre 

um cineasta tentando realizar seu filme; a intertextualidade a partir da mescla de outras 

artes ao cinema, como o teatro e o circo (fato marcante: a paixão de Fellini pelo circo 

era tão intensa que, aos 12 anos, ele fugiu de sua casa em Rimini para juntar-se a uma 

trupe circense por um breve período); e a saturação visual, com muitos elementos em 

uma mesma cena. Em outros filmes de Burton ainda vislumbramos elementos 

fellinianos, como o humor negro, principalmente usando metáforas para criticar a 

sociedade; um mix da fantasia com o grotesco, bem como da realidade com a ilusão; a 

aparição recorrente do palhaço; um toque surrealista, com algum significado simbólico; 

atmosferas oníricas; sequências que existem apenas na imaginação dos personagens; 

obras pontuadas por referências pessoais, como memórias da infância e da juventude, 
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dando um toque levemente autobiográfico a alguns trabalhos; e uma miríade de 

personagens sempre tão infelizes, que ora se tornam caricatos, ora trágicos. Inclusive, 

ainda, um filme de Fellini é baseado em histórias do escritor favorito de Burton, Edgar 

Allan Poe. Trata-se de “Histórias Extraordinárias – „Toby Dammit‟” (Histoires 

Extraordinaires – ‘Toby Dammit‟, 1967), com direção compartilhada com os franceses 

Louis Malle e Roger Vadim.  

O cineasta hollywoodiano ainda se equipara ao italiano em outra questão: a 

escalação frequente dos mesmos atores (Johnny Depp para Burton, Marcello 

Mastroianni para Fellini), inclusive de suas respectivas esposas-atrizes (Helena Bonham 

Carter e Giulietta Masina), e da utilização em muitos filmes do mesmo produtor musical 

para ser o responsável pelas trilhas sonoras (Danny Elfman, para o americano, e Nino 

Rota, para o italiano). Depp protagoniza grande parte das películas de Burton, tanto é 

que quando ouvimos falar que o diretor está se preparando para um novo trabalho, logo 

nos vem à mente a figura de Depp em um dos seus papéis e cremos que a probabilidade 

dele atuar em mais um seja alta.  

Um aspecto interessante da obra de Tim Burton é que, de um modo geral, as 

cores são utilizadas para embelezar um mundo onírico, que faz parte apenas da 

imaginação e desejos mais íntimos dos personagens, ou, ainda, o “mundo dos mortos”. 

Ao passo que a vida “real”, ou o chamado por ele “mundo dos vivos”, são apresentados 

em tons pastéis, desbotados, puxando mais para o cinza. O “mundo dos mortos” 

burtoniano, dessa forma, aparece muito mais “vívido” e muito mais vibrante, do que o 

“mundo dos vivos”. Mas o que será que Burton quis dizer com essa inversão da 

utilização comum das cores no cinema? Será que a realidade empalidece a existência 

das cores? Assim, é nos sonhos, ou na morte, que elas agem com toda a sua potência? 

Talvez Burton enxergue o mundo tão monocromático porque pensa que as pessoas 

perderam a capacidade de sonhar. Ao mesmo tempo, a simbologia de que os sonhos 

vivem dentro de nós aparece em “Sweeney Todd” no vermelho intenso que esguicha 

dos pescoços de suas vítimas. Pois nesse filme, o mundo real é quase preto e branco, o 

único lampejo de cor é quando o sangue colore as cenas. Enfim, se existe cor dentro de 

nós, é lá onde estão os sonhos, escondidos, porém ainda assim “vivos”.   

Outra recorrência burtoniana são as trilhas sonoras feitas por Danny Elfman, 

músico que foi vocalista da extinta banda Oingo Boingo, sucesso dos anos 80. A trilha 

sonora de um filme é um dos diversos componentes para a criação do clima de uma 



76 

 

 

cena ou uma sequência. Por estarmos muito acostumados com elas, às vezes não lhes 

damos a devida atenção, mas caso tiremos a trilha percebemos nitidamente o quanto ela 

é importante. No caso dos filmes de Burton, as composições musicais de Elfman 

ajudam a enfatizar a atmosfera sombria de algumas cenas e o tom festivo de outras, 

como a maioria das canções do “mundo dos mortos” de “A Noiva Cadáver”. Inclusive, 

em alguns casos, ele consegue misturar essas duas vertentes com uma sutileza 

espetacular.   

É interessante salientarmos que uma das principais intenções de Burton no que 

concerne aos efeitos especiais do “Os fantasmas se divertem” é que eles fossem 

propositalmente malfeitos, com aparência grosseira como nos antigos filmes de 

Godzilla. Como se essa fosse uma forma de “humanizar” mais o filme. Existe um tipo 

de qualidade feita à mão no filme que se aproxima um pouco dos filmes que exerceram 

grande influência sobre Burton, como “O fabuloso mundo de Júlio Verne” (The 

fabulous world of Jules Verne, 1958), “As aventuras do Barão Münchausen” (“The 

Adventures of Baron Münchausen”, 1989) e todos os de Harryhausen.  

Ao longo do filme, Betelgeuse se apresenta de várias formas, seja 

simplesmente mudando o figurino ou se transformando em monstros bizarros e 

coloridos. O mais exagerado de todos aparece perto do clímax quando o bio-exorcista se 

mostra exibindo um enorme chapéu com um carrossel em cima, com várias criaturas 

demoníacas girando em torno da borda, e braços de quinze metros de comprimento com 

pesados martelos na ponta. O chapéu de Betelgeuse foi arrematado com um crânio que 

se parece muito com Jack Skellington, o protagonista de “O Estranho Mundo de Jack” 

(The Nightmare Before Christmas, 1993.  

Em resumo, acreditamos que todos esses elementos juntos consagraram a fama 

de Tim Burton como admirável diretor, principalmente ao conseguir transformar 

elementos góticos em cinema de forma magistral.  
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3 A OBSCURIDADE COMO REFERÊNCIA ESTILÍSTICA 

 

 

Tim Burton em todos os seus trabalhos utiliza uma estética obscura e sombria, 

mesclando com muitas cores e música, mas ainda assim é ao estranho, desconhecido e 

macabro que seu nome é ligado. Neste capítulo, tentaremos desmistificar um pouco essa 

aura do diretor, buscando principalmente explicar o significado de tais imagens e como 

ele faz uso do estilo próprio para criar o seu mundo.  

Um personagem interessante a ser analisado é Jack Skellington, de “O estranho 

mundo de Jack”, como já citamos, ele é a personificação da morte, um esqueleto 

ambulante vestido de preto com grandes buracos no lugar dos olhos, só que ele não é 

nada assustador ao contrário da morte. Outro personagem é a boneca frankensteiniana 

Sally, do mesmo filme, que fora criada por um cientista maluco que a fez para fazê-lo 

companhia e cuidar dos afazeres domésticos de seu castelo. Quando Burton a inventou 

ainda tinha em mente a figura da Mulher-Gato, de “Batman – O Retorno”, daí os pontos 

e costuras aparentes, mas as semelhanças não param por aí. Sally, assim como a 

Mulher-Gato, possui sentimentos de incompletude e de ter que se reconstruir, 

reinventar, o tempo todo. Segundo Burton, é por isso que as costuras aparecendo são 

fortes elementos que ligam as duas personagens, são símbolos que tem menos a ver com 

a temática do “Frankenstein” – embora continue a ter um pouco – do que com esse 

sentimento de se recompor o tempo inteiro, de fragilidade.  

Em uma entrevista, Burton afirmou achar engraçado que muitas pessoas achem 

que seus filmes tem somente a ver com a sua aparência, sua forma e estilo, por causa do 

modo como se apresentam. Porém, tudo o que o diretor já fez tem que verdadeiramente 

significar algo, tem que dizer alguma coisa importante ao público. Mesmo que não 

esteja claramente à mostra, ao utilizar um elemento qualquer, Burton antes procura 

conectá-lo de alguma forma com o seu objetivo central, com a mensagem que quer 

passar. E, de fato, quanto mais absurdo o elemento, maior a pesquisa para encontrar o 

que está por trás dele.  
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É por isso que todos nós ficamos fascinados pelo cinema. Eles penetram nos seus sonhos e nos 

seu subconsciente. Eu acho que é diferente de geração para geração, mas filmes são 

verdadeiramente uma forma de terapia e de trabalhar no seu subconsciente do mesmo modo que 

os contos de fadas fazem. (BURTON and SALISBURY, 1995, p. 124) 

 

 

Desse modo, percebemos que o “estranho” é retratado em Burton, ainda que de 

modo sutil, pois seus personagens não causam medo no espectador. E de acordo com o 

pensamento de Freud, o que nos é estranho, incomum, desconhecido e não familiar 

geralmente nos é assustador, embora essa relação não possa ser invertida, pois nem tudo 

que nos assusta nos é inteiramente desconhecido. A ligação do “estranho” com os 

personagens relacionados à morte e ao terror pode ser mais facilmente percebida 

quando examinamos o significado da palavra em outras línguas, pois na nossa não 

recebe o mesmo sentido. “Em árabe e hebreu 'estranho' significa o mesmo que 

'demoníaco', 'horrível'.” (FREUD, 1969, p. 278). Como os personagens burtonianos não 

nos causam estranheza, pela simpatia a eles atribuída, o diretor lhes retira o sentido que 

Freud delega ao que é estranho como sendo algo horrível e abominável e brinca com as 

figuras normalmente associadas à morte, ao terror e ao mal. (Figs. 1, 2 e 3).  

 

   

Fig. 1 – Edward Mãos de Tesoura Fig. 2 – Frankenweeinie 
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Fig. 3 - Vincent 

 

Muitas cenas em “Peixe Grande” parecem ecoar outras em filmes burtonianos 

anteriores, como na breve sequência com Edward Bloom à frente do seu trabalho como 

proprietário da companhia de jardinagem Ashton. Os gramados suburbanos que a sua 

empresa cuida parecem enormemente com a paisagem que aparece na cidade de 

“Edward Mãos de Tesoura”, assim como em “Frankenweenie” também. (Figs. 4, 5 e 6).  

 

 

Fig. 4 – Casas suburbanas de “Edward Mãos de Tesoura”. 

 

 

Fig. 5 – Cena de “Peixe Grande”. 
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Fig. 6 – Cena de “Frankenweenie”. 

 

Em “Edward Mãos de Tesoura”, além da óbvia referência ao “Frankenstein” de 

Mary Shelley e a tantas outras histórias e contos de fadas que já citamos nos capítulos 

anteriores, há também cenas que são por si só referências e homenagens a outras obras. 

O inventor de Edward possui uma máquina que produz comida automaticamente em 

uma linha de produção (Fig. 7), e que se parece muito com um aparelho que faz o café 

da manhã de “As grandes aventuras de Pee-Wee” (Fig. 8), e também a uma máquina 

similar ao seu contemporâneo “De volta para o futuro” (Back to The Future, 1985). 

Alguns dos robôs do inventor lembram um pouco os marcianos dos comerciais do purê 

enlatado Smash, dos anos 70 (Figs. 9 e 10). Em alguns momentos do final, a luta no 

castelo que leva à morte do vilão e ao abandono do herói é como uma refilmagem do 

final de “Batman”, exceto pelo fato de que o herói neste último emerge triunfante da 

batalha e é reverenciado pela sociedade.  

 

 

Fig 7 – Máquina de café da manhã em “Edward Mãos de Tesoura” 
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Fig 8 – Máquina de café da manhã em “As Grandes Aventuras de Pee-Wee” 

 

 

Fig. 9 – Robô em “Edward Mãos de Tesoura” 

 

 

Fig. 10 – Robô do comercial Smash. 

 

 A adaptação de “A Fantástica Fábrica de Chocolate” tem fortes influências da 

estética expressionista, presente aliás em boa parte de seus filmes. Logo na abertura de 

créditos, o espectador percebe que é um filme do diretor: a música de Danny Elfman dá 
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ritmo à câmera que passeia pela fábrica de visual quase gótico. Por mais agradável que 

possa parecer a história, o diretor dá ao longo do filme diversas razões para o espectador 

adulto se encantar por esta fábula moderna. (Figs. 11 e 12).  

 

 

Fig. 11 – Cena de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. 

 

 

Fig. 12 – Cena de “O Gabinete do Dr. Caligari”. 

 

Além disso, os cenários foram criados baseados no que seria uma combinação da 

América industrial com o norte da Inglaterra, o que remonta a uma fusão dos visuais 

dos anos cinquenta com os setenta juntamente a uma sensibilidade futurística que 

parece ter saído direto da visão que existia na década de 60 sobre como seria o futuro 

(Fig. 13).  
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Fig. 13 – Sala futurística em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”. 

 

O maior cenário interno do filme era o do Rio de Chocolate que ocupou todo o 

interior do mesmo estúdio da Pinewood usado para os filmes de James Bond. Com sua 

grama ondulante, reservatórios de chocolate e folhagens coloridas e brilhantes, o lugar 

lembra muito um campo de golfe maluco (Fig. 14). O cenário remonta ao clímax do 

curta-metragem “Frankenweenie” (Fig 15). 

 

 

Fig. 14 – Cascata e rio de chocolate em cena de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”.  
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Fig. 15 – Mini-campo de golfe em cena de “Frankenweenie”.  

 

Apesar do crescente uso da tecnologia de fundo verde/azul nos filmes de 

Hollywood e dos cenários gerados por computação gráfica, uma técnica muito usada, 

por exemplo, nas pré-sequências de “Guerra nas Estrelas” e “Sin City”, Burton prefere a 

abordagem mais tradicional: construindo cenários reais e evitando efeitos digitais o 

máximo possível, mesmo quando precisa recorrer a técnicas bem antigas como 

perspectivas forçadas, adereços gigantes e miniaturas.  

Como referência visual para um grande número de espaços internos da fábrica, 

como a Sala de TV, a Sala da Noz e a Sala das Invenções, Burton buscou o filme de 

Mario Bava baseado em quadrinhos “Perigo: Diabolik” (Danger: Diabolik, 1968). Cada 

sala possui o seu próprio espírito e utilidade, o que reflete no visual.  

 

 

Fig. 16 – Cena de “Perigo: Diabolik” 

 

A Sala de TV por sua vez pode ser ligada mais claramente a algo como “2001 – 

Uma Odisséia no Espaço” ou “THX-1138” filmes com amplos espaços vazios e luzes 
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brancas, ambos de Stanley Kubrick. Nessa sala ocorrem cenas que são praticamente 

homenagens estéticas explícitas a Kubrick (Figs. 17, 18 e 19).  

 

 

Fig 17 – Cena de “2001 – Uma Odisséia no Espaço” 

 

 

Fig. 18 – A Sala de TV em “A Fantástica Fábrica de Chocolate” 

 

 

Fig. 19 – Cena de “THX 1138” 

 

 A Gotham City do filme “Batman”, rodado nos Estúdios Pinewood, na 

Inglaterra, fora construída na área externa do estúdio de filmagem, transformada em 
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uma visão da cidade que foi descrita no novo roteiro, criado por Sam Hamm, como „se 

o inferno tivesse brotado das ruas pavimentadas e continuasse brotando‟. A comparação 

de Gotham com a Nova York de “Blade Runner – O Caçador de Andróides” (Blade 

Runner, 1982) foi inevitável, até mesmo pela própria equipe de produção do filme 

(Figs. 20 e 21). A diferença residia em fazer Gotham City mais escura, com prédios 

ainda mais altos e amontoados, de modo semelhante aos desenhos animados e 

quadrinhos. Até mesmo a arquitetura das prisões foi usada servir de inspiração na 

construção da cidade. A analogia também pode ser feita com “Metrópolis” (Metropolis, 

1927), de Fritz Lang (Fig. 22). Porém são apenas algumas semelhanças, pois “a Gotham 

City de Burton é deliberadamente irreconhecível para os habitantes de qualquer cidade 

atual no mundo” (MAGLIOZZI and HE, 2009, p. 18). O cenário resultou em uma 

impressão dramática quase atemporal, semelhante ao de “Os fantasmas se divertem”.  

 

 

Fig. 20 – Gotham City em “Batman” 

 

 

Fig. 21 – Nova York em “Blade Runner” 
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Fig. 22 – Cena de “Metrópolis”. 

 

 Já no “Os fantasmas se divertem” as referências constantes são do cinema de 

horror e dos antigos filmes B. Burton usou de artifícios propositalmente antiquados, 

como se a maquiagem, os cenários e os efeitos especiais fossem de décadas passadas, 

quando na verdade as técnicas para tanto já tinham evoluído muito na época em que o 

filme foi feito. As máscaras de borracha que o casal Maitland usa na tentativa de 

assustar os novos moradores da sua casa, lembram muito os trajes usados nos filmes B e 

de horror antigos, quando os vilões normalmente eram monstros, criaturas 

extraterrestres ou seres humanos deformados (Figs. 23, 24 e 25).   

 

 

Fig. 23 – Os Maitlands,deformados, em “Os Fantasmas se divertem”. 
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Fig. 24 – Monstro em “O Vingador Tóxico” 

 

 

Fig. 25 – Monstro em “Corrosão – A ameaça em seu corpo” 

 

 É interessante observarmos, ainda sobre o mesmo filme, que a metamorfose da 

casa dos Maitlands reflete a passagem do filme a diferentes níveis de irrealidade. No 

início, a casa é um típico lar de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos 

(Figs. 26 e 27). Ao longo do filme, vão surgindo elementos fantásticos do submundo 

através de Betelgeuse, transformando a residência em uma casa de diversões pós-

moderna, ficando cada vez mais ostentosa e grotesca enquanto a narrativa progride 

(Figs. 28 e 29).  
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Figs. 26 e 27 – A casa dos Maitlands por fora e por dentro no início de “Os fantasmas se divertem”.  

 

   

Figs. 28 e 29 – A casa dos Maitlands por fora e por dentro no meio de “Os fantasmas se divertem”.  

 

Em “Frankenweenie”, a correlação imediata que o espectador faz é com o filme 

“Frankenstein, de James Whale, como vimos anteriormente. Isso se dá inicialmente pelo 

próprio nome do filme e vai continuando em outros aspectos. A aparência do cachorro 

Sparky após ser reanimado possui claras referências a como Boris Karloff deixou o 

personagem da criatura mundialmente conhecida (Figs. 30 e 31).   

 

 

Fig. 30 – Sparky em “Frankenweenie” 
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Fig. 31 – Boris Karloff como a criatura em “Frankenstein” 

 

 Além do ponto que já tocamos sobre o campo de golfe com o moinho 

incendiado em “Frankenweenie”, quando cena semelhante ocorre no filme de Whale 

(Figs. 32 e 33). O moinho aparece posteriormente no filme “A Lenda do Cavaleiro Sem 

Cabeça”, sendo também incendiado na película (Fig. 34). Segundo Tim Burton, em 

entrevista no making of do filme, além da homenagem direta ao “Frankenstein”, a 

atração dele por esse cenário talvez se dê pela simbologia de como sua mente trabalha, 

em constante movimento, girando sem parar. No trabalho mais recente de Burton, 

“Alice no País das Maravilhas”, novamente ocorre a presença do moinho de vento (Fig. 

35).  

 

 

Fig. 32 – Moinho incendiado no campo de golfe em miniatura de “Frankenweenie” 
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Fig. 33 – Moinho incendiado em “Frankenstein”, de Whale.  

 

 

Fig. 34 – Moinho em cena de “A lenda do Cavaleiro sem Cabeça”. 

 

 

Fig. 35 – Moinho no background de cena de “Alice no País das Maravilhas”. 
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 Ainda sobre a analogia entre “Frankenweenie” e “Frankenstein”, a conexão é 

clara também no final, quando o cão encontra uma parceira poodle que possui 

características da noiva que aparece no filme “A noiva de Frankenstein”, de Whale 

(Figs. 36 e 37).   

 

 

Fig. 36 – Cena de “A Noiva do Frankenstein”, de Whale.  

 

 

Fig.37 – Cena de “Frankenweenie” 

 

“Vincent” é um curta de animação em stop-motion baseado em um poema que 

Burton escreveu em forma de versos ao estilo do seu autor infantil favorito Dr. Seuss. 

No filme, aparecem várias referências a filmes de terror e de monstros. Burton também 

faz uma conexão direta às histórias de Edgar Allan Poe e aos filmes de Vincent Price. 

Existem, inclusive, lembranças diretas do conto “O enterro prematuro”, de Poe, como o 

medo de “ser enterrado vivo” e alguns experimentos científicos em laboratórios, como 
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em “O Museu de Cera” (House of Wax, 1953) – filme dirigido pelo húngaro André De 

Toth e estrelado por Vincent Price. A lembrança com o expressionista “O Gabinete do 

Dr. Caligari” também é inegável, com linhas tortuosas do cenário e forte jogo de luz e 

sombra (Figs. 39, 40, 41 e 42).  

O curta “Vincent” pode ser visto principalmente como um catálogo de 

referências ao próprio cinema burtoniano: o visual do menino lembra a caracterização 

de Johnny Depp em “Edward Mãos de Tesoura”; no seu mundo imaginário, Vincent 

tem a companhia de um gigantesco verme com muitos olhos (Fig. 38), idêntico aquele 

que apareceria depois em “Os Fantasmas Se Divertem” e em “O Estranho Mundo de 

Jack”; e o cachorro do menino, chamado Abercrombie, é muito parecido com os cães 

que aparecem em “A Noiva Cadáver” e “Frankenweenie”. Durante um dos delírios de 

Vincent também aparece um monstro parecido com o Jack Skellington de “O Estranho 

Mundo de Jack” (Fig. 38). 

 

 

Fig. 38 – Vincent atormentado por seus próprios pensamentos em “Vincent” 

 

  

Figs. 39 e 40 – Cenas de “O Gabinete do Dr. Caligari”, de Robert Wiene. 
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Figs. 41 e 42 – Cenas de “Vincent” 

 

Curiosamente, as cenas da vida após a morte no filme “Os fantasmas se 

divertem” tiveram seu design inspirado no filme intitulado “Brasil” (Brazil, 1985), de 

Terry Gilliam, um dos integrantes do grupo de comédia Monty Python (Fig. 43, 44 e 

45). Na narrativa de Gilliam, o local de trabalho é uma superburocracia paranóica. A 

sátira mostra um escritório futurista com ares retrô com chefes ineptos, funcionários 

permutáveis em idênticos ternos cinzas, com pôsteres de propaganda política nas 

paredes. Nos departamentos do Ministério da Informação são gerados inúmeros 

formulários azuis e rosas para serem posteriormente arquivados (Fig. 43).  

 

 

Fig. 43 – Cena de “Brasil”, de Terry Gilliam. 
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Figs. 44 e 45 – A burocrática vida após a morte em “Os fantasmas se divertem”. 

 

Para Burton, quando um personagem exige a utilização de uma maquiagem 

pesada, na verdade faz com que o ator se sinta mais livre. Isso porque eles podem se 

esconder debaixo de uma máscara e então mostrarem outro lado deles mesmos. No 

filme em questão, Michael Keaton teve a oportunidade de interpretar alguém que não 

era humano, o fantasma Betelgeuse, e fazê-lo por detrás de uma maquiagem pesada e 

com aparência tão estranha lhe foi muito libertadora (Fig. 46). O mesmo ocorreu com 

Jack Nicholson como o Coringa em “Batman” (Batman, 1989) e com Johnny Depp em 

“Edward Mãos de Tesoura” (Edward Scissorhands, 1990) (Figs. 47 e 48). 

 

 

É como no Halloween, as pessoas se fantasiam fazendo com que possam ser um pouco mais 

selvagens, elas se tornam outra coisa. Este é um dos aspectos de filmar que eu constantemente 

mais gosto, a transformação das pessoas. Para Betelgeuse nós queríamos que Michael 

parecesse que tivesse rastejado por debaixo de uma rocha, por isso que ele tem terra e musgo 

em seu rosto. (BURTON and SALISBURY, 1995, p. 58).  

  

  

 
 

Fig. 46 – Michael Keaton como Betelgeuse em “Os fantasmas se divertem”. 
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Fig. 47 – Jack Nicholson como o Coringa em “Batman”.  

 

 

Fig. 48 – Johnny Depp como Edward em “Edward Mãos de Tesoura”. 

 

Em relação ao “O Estranho Mundo de Jack”, muitos críticos e grande parte dos 

produtores e do elenco do filme acreditam que o estilo visual foi conscientemente 

moldado no “O Mensageiro do Diabo” (The Night of the Hunter, 1955), de Charles 

Laughton (Fig.49). Outros relatam influências das ilustrações de Edward Gorey e 

Charles Addams para a Cidade do Halloween, com a visão do Dr. Seuss servindo de 

inspiração para a Cidade do Natal (Figs. 50 e 51).  
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Fig. 49 – Cena de “O Mensageiro do Diabo”.  

 

 

Fig. 50 – A Cidade do Halloween em “O Estranho Mundo de Jack”. 

 

 

Fig. 51 – A Cidade do Natal em “O Estranho Mundo de Jack”.  
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Outras referências claras no filme são as estátuas que aparecem ao fundo na 

Cidade do Halloween claramente baseadas na clássica pintura de Edward Munch O 

Grito (1893) (Fig. 52), enquanto que outras se assemelham ao ícone japonês da Hello 

Kitty (assim como também aparece na lápide de um túmulo em “Vincent”). A atmosfera 

presente no filme é a inconfundível do diretor: assustadora e macabra, mas cheia de 

humor e fantasia.  

 

 

Fig. 52 – Cena de “O Estranho Mundo de Jack”.  

 

Em “Sweeney Todd – O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet” novamente a 

estética expressionista é homenageada, só que dessa vez sem tantas linhas oblíquas, a 

referência se dá mais pelo jogo claro/escuro da película inteira, assim como no figurino 

de época e na maquiagem carregada dos atores (Fig. 53). Além disso, também nesse 

filme a cartela de cores é neutra e em tons escuros, as tonalidades alegres só são usadas 

em cenas que representam sonhos ou desejos dos personagens (Fig. 54).  
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Fig. 53 – Cena de “Sweeney Todd”.  

 

 

Fig. 54 – Cena onírica de “Sweeney Todd”.  

 

Em “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”, os cenários também foram baseados 

na estética expressionista (Figs. 55 e 56). Ao invés de utilizar as locações naturais do 

interior da Inglaterra – o filme se passa no ano de 1799 em Nova York, mas foi filmado 

na cidade inglesa de Lime Tree Valley – Burton preferiu construir todos os sets, 

inclusive a própria floresta cuja peça central é a “Árvore dos Mortos”, local de descanso 

do cavaleiro sem cabeça e o portal entre a terra e o inferno. (Fig. 57).  
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Fig. 55 – Vista da cidade de “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”.  

 

 

Fig. 56 – Cena em “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”.  

 

Além do aspecto irreal das locações do filme, há uma dicotomia atmosférica e de 

ambiente. Dois mundos distintos coexistem – seja apenas na imaginação ou numa 

realidade alternativa, como no submundo – e apenas alguns poucos personagens 

conseguem atravessar de um para o outro. O mundo real é mostrado como 

claustrofóbico, sufocante, misterioso e sombrio (Figs. 55 e 56) enquanto que o mundo 

“fantasioso” é colorido, imaginativo, prazeroso e frequentemente possui mais lógica 

(Fig. 57).  
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Fig. 57 – Cena imaginativa de “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”.  

 

É curiosa a semelhança entre a “Árvore dos Mortos” de “A Lenda do Cavaleiro 

sem Cabeça” e a que aparece em “Alice no País das Maravilhas” quando a protagonista 

vislumbra a natureza do mundo subterrâneo pela primeira vez no filme (Figs. 58 e 59). 

Tim Burton aprecia fazer referências às suas próprias obras anteriores. 

   

 

Figs. 58 e 59 – A „Árvore dos Mortos‟ em “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” (acima) e a 

natureza subterrânea em “Alice no País das Maravilhas” (embaixo).  
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Embora tecnicamente um filme de terror, “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” 

tem um tom um tanto insolente que não agradou muito aos críticos. Eles teriam talvez 

ficado mais fascinados se tivessem percebido que o filme na verdade não é para ser 

levado tão a sério. Uma verdadeira homenagem aos antigos filmes de terror da Hammer, 

as atuações possuem um equilíbrio perfeito entre sinceridade, sutileza e exagero 

extremo. Tudo é um pouco elevado, desde a linguagem corporal à inflexão das falas, 

mas esse estilo funciona bem para reforçar a sensação de conto de fadas no espectador. 

Entretanto, isso não significa que o filme não tenha momentos sérios, apenas que eles 

são intercalados com gracejos e piadas que o torna mais fácil de digerir do que um filme 

de terror tradicional.  

“A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” ainda pode ser ligado ao “Estranho Mundo 

de Jack” no que concerne a ambientação das cidades principais dos dois filmes, 

principalmente na entrada da Sleepy Hollow no primeiro e na do cemitério da Cidade 

do Halloween no segundo (Fig. 60 e 61). A similaridade dos portões de entrada também 

ocorre com cena parecida em “Alice no País das Maravilhas” (Fig. 62). 

 

 

            Fig. 60 – Entrada da Sleepy Hollow.  
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Fig. 61 – Entrada do cemitério em “O Estranho Mundo de Jack”.  

 

 

Fig. 62 – Portão de entrada em cena de “Alice no País das Maravilhas”.  

 

Novamente aqui aparece também uma forte influência de “O Mensageiro do 

Diabo” na fotografia de “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” (Fig. 63 e 64).  
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Fig. 63 – Cena de “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”.  

 

 

Fig. 64 – Cena de “O Mensageiro do Diabo”.  

 

Como já vimos nos capítulos anteriores deste presente trabalho, a floresta é um 

dos cenários mais recorrentes dos filmes de Burton. Ela aparece em várias películas e 

normalmente é o palco onde acontecem os eventos sobrenaturais ou ligados a algum 

tipo de magia, bem como se encontram os portais que ligam a terra ao submundo. As 

florestas ou bosques dos filmes do diretor possuem grandes semelhanças entre si, são 

perturbadores, obscuros e selvagens (Figs. 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71). 
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Fig. 65 e 66 – Florestas em “Alice no País das Maravilhas”.  

 

 

Fig. 67 – Floresta em “Peixe Grande”. 
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Fig. 68 – Floresta em “O Estranho Mundo de Jack”. 

 

 

Fig. 69 – Floresta em “A Noiva Cadáver”.  
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Figs. 70 e 71 – Floresta em “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”.  

 

Já em “Peixe Grande – E suas histórias maravilhosas”, o presente é 

monocromático, em contraste com os coloridos flashbacks da vida de Edward Bloom, 

tendo em cada um deles uma cor predominante. Amarelo, quando Edward seduz sua 

futura esposa vestido com um terno azul contrastando com o imenso campo de narcisos 

amarelos (Fig. 72). Verde, quando ele visita a Cidade do Espectro. Vermelho, quando 

ele trabalha para o circo. O aspecto sombrio só aparece aqui de leve, em momentos de 

tensão ou melancolia intensa.  

 



108 

 

 

 

Fig. 72 – Edward e Sandra em “Peixe-Grande”.  

 

Tal variação de cores também ocorre no “A Noiva Cadáver”, os vivos são 

apresentados em tons pálidos de cinza e malva (Fig. 73), enquanto os mortos aparecem 

com uma paleta de roxos, verdes e azuis vibrantes (Fig. 74).  

 

 

Fig. 73 – O „mundo dos vivos‟ em “A Noiva Cadáver”. 

 

 

Fig. 74 – O „mundo dos mortos‟ em “A Noiva Cadáver”. 
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Embora muitas críticas considerem que Burton fugiu um pouco do seu estilo em 

“Alice no País das Maravilhas”, pois poderia tê-lo feito mais sombrio, não concordamos 

com isso, cremos que os aspectos narrativos e principalmente estilísticos do diretor 

estão bem claros no filme, com cenas bastante escuras – que lembram a atmosfera dos 

antigos filmes de horror –, como frequentemente assistimos em suas obras, é o caso das 

florestas e da batalha final entre os exércitos branco e vermelho (Fig. 75), bem como da 

luta entre Alice e o enorme dragão Jaguadarte (Jabberwock, em inglês) (Fig. 76). 

 

 

Fig. 75 – Cena da batalha final de “Alice no País das Maravilhas”.  

 

 

Fig. 76 – O dragão Jaguadarte em “Alice no País das Maravilhas”. 

 

O sótão do castelo de arquitetura gótica onde vive Edward Mãos de Tesoura se 

assemelha bastante com o em que Sweeney Todd planeja suas ações e posteriormente 

transforma em barbearia e cenário para seus homicídios (Figs. 77 e 78).  
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Fig. 77 – Sótão do castelo onde vive Edward Mãos de Tesoura. 

 

 

Fig. 78 – Sótão da casa em “Sweeney Todd”. 

 

A arte da topiaria não ficou restrita apenas ao “Edward Mãos de Tesoura”, em 

“Alice no País das Maravilhas” ela retornou com força, enfatizando o aspecto onírico do 

mundo subterrâneo (Figs. 79 e 80).  
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Fig. 79 – Topiaria em “Edward Mãos de Tesoura”.  

 

 

Fig. 80 – Topiaria em “Alice no País das Maravilhas”.  

 

A atenção especial que Burton dispensa às qualidades monstruosas dos seus 

personagens é o modo que ele encontrou para alcançar a sua humanidade, eles 

conseguem ser mais humanos do que os personagens com características “normais”, ou 

seja, com aspecto de seres humanos. As máscaras e as armaduras usadas por eles são 

ainda mais uma manifestação do monstruoso que escondem dentro deles mesmos, como 

demonstrado nos fortemente expressionistas “Batman”, “Batman – O retorno”, “A 

Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”, “Edward Mãos de Tesoura”, assim como no “Planeta 

dos Macacos”, e inclusive na mais transparente e metafórica “máscara” e “armadura” do 

sorriso forçado e camisola rosa-choque em “Ed Wood”.  
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No processo de criação dos personagens, Burton regularmente começa 

desenhando. Quando ele mesmo graceja que a maioria dos seus desenhos é tão parecida, 

ele se refere às formas básicas triangulares que ele utiliza quando inventou personagens 

como “Vincent”, “Edward Mãos de Tesoura” e “Sweeney Todd”. E também pelos 

formatos circulares que definem o “Garoto Ostra” e “Stainboy”. De acordo com 

Magliozzi e He (2009), ao fazermos uma análise do estilo visual dos seus desenhos feito 

à mão, com corpos e rostos pontudos ou arredondados, fica mais claro que os triângulos 

e círculos de Burton representam problemas e perdas.   

Com relação aos aspectos formais do cinema de Tim Burton, o próprio diretor 

afirma preferir as lentes abertas, e só usa as teleobjetivas em raríssimos casos. 

 

 

Tenho um fraco pelas lentes bem abertas como a de 21 mm (sem dúvida herança do desenho 

animado e de seus campos bem abertos) e então começamos quase sistematicamente por ela. 

Depois, se não funciona, tentamos focais cada vez mais longas até chegarmos a algo que 

funcione. Raramente, porém, ultrapasso a 50 mm. E só utilizo teleobjetivas para pontuar muito 

brevemente certas cenas, da mesma maneira que se colocaria uma vírgula no meio de uma frase. 
(TIRARD, 2002, p. 223).   

  

 

Burton não pode ser considerado um autor de um único gênero, mas se 

tivéssemos que categorizá-lo dentre os já existentes, seus filmes seriam de fantasia / 

horror / comédia / ficção científica. Contudo, apesar da mistura de gêneros, o macabro, 

o monstruoso e o humor negro estão presentes em grande parte de sua filmografia.  

Embora Tim Burton faça parte do sistema hollywoodiano, ele consegue manter-

se como um verdadeiro autor, sendo fiel ao seu estilo, seus temas e seus sentimentos. A 

natureza inerente de produções de grandes estúdios envolve a colaboração de centenas 

de membros, aumentando o risco de diluir a personalidade e a visão que o autor gostaria 

de imprimir às suas obras. Entretanto, Burton tem sido capaz de manter o não 

comprometimento da sua estética trabalhando quase sempre com a mesma equipe de 

criação, incluindo o compositor Danny Elfman, a figurinista Colleen Atwood e o editor 

Chris Lebenzon. A conexão do diretor com os mesmos atores – Johnny Depp e Helena 

Bonham Carter – e profissionais é essencial para integrar a textura única dos seus 

filmes, permitindo que ele cultive e desenvolva o consistente visual, som e estilo 
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trazidos com a confiança e tranquilidade que resultam da segurança e harmonia com 

seus colaboradores. Burton é o condutor central dessa criatividade coletiva, e seus 

filmes, até agora, são a prova da sua peculiar marca individual.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tim Burton é um diretor de fábulas, fantasias e contos de fadas, utilizando uma 

estética que incorpora o gótico, o Grand Guignol e o Expressionismo Alemão. Tudo 

isso faz dele um visionário, um autor moderno e com características que lhe são bem 

peculiares.  

A filmografia do diretor resultou em um estilo tão distinto que constantemente é 

referido como “burtonesco” ou “burtoniano”. Os termos são usados para descrever 

pessoas, objetos, ações ou simplesmente um tipo de atmosfera ou tom de alguma obra 

que se assemelhem em algum ponto com o estilo criado por Tim Burton.  

Seus filmes podem ser resumidos como mundos fantásticos, povoados por 

personagens imaginários, com características reminiscentes dos antigos filmes de 

horror, contos de fadas e contos populares folclóricos que tanto influenciaram o diretor. 

As histórias são caracteristicamente surreais, um tanto quanto avant-garde e 

expressionistas, por isso são constantemente descritas como góticas, devido ao 

romantismo e fascínio de Burton pelo macabro. 

Burton aborda temas desconfortáveis com grande perspicácia e humor, como se 

procurasse provocar o riso nas pessoas por se levarem tão a sério, ou também, para 

poder tocar em determinados assuntos de modo mais sutil, de forma a não provocar o 

choque no público, como quando fala da morte, do monstruoso e dos tipos de 

marginalização e/ou rejeição que a sociedade impõe a alguns simplesmente por serem 

diferentes ou por agirem fora do convencional, por não se integrarem ao que é 

considerado o bom ou o belo.  

Para tanto, o autor usa elementos como a ironia, a sátira e o anti-herói como 

ferramentas para a crítica social, que é ampliada pela sua justaposição de clichês e 

absurdos. 

Sua marca registrada é a capacidade de contar histórias com temas profundos 

e/ou melancólicos e violentos, mas de forma leve e atraente, com visual de traços 

góticos e expressionistas. Tais temas podem ser personificados nos próprios 

protagonistas dos filmes, principalmente no que se refere à solidão e ao isolamento, do 

sentimento de não pertencer a este mundo e à procura pela sua identidade verdadeira. 
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Edward Mãos de Tesoura, por exemplo, é incapaz de abraçar ou apenas tocar em 

alguém por causa de suas lâminas afiadas, sendo ele, então, a própria manifestação 

física desse isolamento. Batman, a Mulher-Gato e o Pinguim, de “Batman – O 

Retorno”, lutam não apenas um contra o outro mas com o fato de que todos precisam 

manter e lidar com duplas identidades. Jack Skellington, de “O Estranho Mundo de 

Jack”, não satisfeito com o monótono sucesso da sua carreira como Pumpkin King 

(numa tradução livre seria „Rei das Abóboras) na Cidade do Halloween, tenta fazer algo 

diferente assumindo o papel de Sandy Claws (Garras Arenosas), trocadilho com Santa 

Claus – Papai Noel em inglês. Também o personagem Leo Davidson, do “Planeta dos 

Macacos”, se encontra como o único ser humano com inteligência desenvolvida em um 

mundo comandado por símios. Em “Peixe Grande”, Edward Bloom insiste em contar 

falsas histórias sobre sua juventude, o que o afasta ainda mais do seu filho.  

Em resposta às críticas que dizem que Burton é repetitivo em sua carreira e trata 

sempre dos mesmos temas e com os mesmos recursos visuais, ele responde que precisa 

se sentir ligado ao assunto para ter interesse de trabalhar sobre ele. “Eu admiro as 

pessoas que conseguem ir de gênero em gênero, e cada filme parece diferente. (...) Eu 

preciso de algum tipo de conexão” (MAGLIOZZI and HE, 2009, p. 17).  

Outros críticos menosprezam os filmes do diretor por acharem que são meros 

produtos visuais com narrativas fracas, mas Burton rebate afirmando que para 

compreendê-lo é necessário seguir suas emoções, intuição e instintos. O aspecto 

aprazível dos filmes fantásticos e estranhos de Burton convida o público a senti-los num 

nível emocional, ao invés de analisá-los racionalmente.  

Apesar das obras de Burton não precisarem ser rigidamente dissecadas para ser 

compreendidas, suas bases estão profundamente arraigadas em visuais consistentes, 

personagens e temas que evocam e comentam o tempo todo suas obras anteriores, 

formando elos que não podem ser separados e fazendo com que o mais distraído dos 

espectadores seja capaz de identificar um filme do diretor. Depois de analisá-los, 

podemos perceber que Burton possui uma metodologia particular que consiste em certos 

componentes chaves.  

Indubitavelmente, os filmes de Burton são identificáveis por causa dos universos 

imaginativos que eles evocam. O design exuberante da produção brota de uma 

imaginação bastante inventiva. Os cenários não são limitados a parâmetros, lógica e 

física do real, operam apenas pelos fundamentos da criação do diretor.  
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 Contudo, os filmes de Tim Burton não são identificáveis somente pelos aspectos 

visuais. Olhando a sua obra como um todo, no seu âmago, os filmes também tratam da 

dualidade entre a infância e a idade adulta. Passeando entre as fantasias, a liberdade e as 

possibilidades imaginativas desenfreadas da juventude e a sabedoria, o cansaço, a 

taciturnidade e a falta de esperanças que chegam com a idade, os filmes de Burton 

trabalham em várias instâncias. Eles prendem a atenção das crianças, mas contêm uma 

sensibilidade que somente os adultos podem compreender de verdade. É este o caso da 

burocrática sala de espera existente no além-túmulo em “Os fantasmas se divertem”. As 

crianças se deleitam com as cores, as formas e os personagens, mas não alcançam o 

verdadeiro sentido irônico que o diretor utilizou.  

Realmente, a relação entre a infância e a idade adulta é um texto subliminar 

consistente em toda a carreira de Tim Burton, e explica em grande parte a sua atração 

por contos de fadas, literatura infantil, horror gótico e ficção científica como gêneros 

através dos quais ele explora esse tema tão pessoal e ao mesmo tempo tão universal.  

 

 

A perspectiva inter-geracional de Burton, configurando o sentimento e o entusiasmo juvenil com 

a libido adulta, dá ao seu trabalho o sua caráter distinto, e pode explicar o encanto que exerce 

tanto na audiência de massa quanto nos seguidores mais fanáticos. (MAGLIOZZI and HE, 

2009, p. 9).     

 

  

Além disso, embora poucos o descreveriam como um diretor de cinema político, 

a crítica à sociedade – misturada com os contos de fadas – e a desconfiança que existe 

nas relações sociais embasam suas obras.  

A justaposição da comédia com o macabro, outro componente principal na 

filmografia burtoniana, personagens lascivos mesmo quando cobertos de sangue, e 

recursos gráficos são bastante recorrentes. A sexualidade desregrada do libertino 

Betelgeuse, do Pinguim e do juiz Turpin (de “Sweeney Todd”), nunca é 

exageradamente explícita, e os duplos sentidos ocasionais de alguns diálogos são mais 

engraçados do que ofensivos. Do mesmo modo, a violência é mais frequentemente 

caricatural – como ocorre nos desenhos animados – e irreais do que perturbadora. Em 

“Marte Ataca!”, por exemplo, quando os humanos são incinerados pelas armas a laser 
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seus esqueletos carbonizados são deixados para trás com coloração vermelha e verde. A 

morte da Primeira Dama no filme é causada pela queda de um gigantesco candelabro, à 

semelhança de um piano ou bigorna que cai do céu nos cartoons esmagando 

personagens que logo em seguida levantam e saem andando totalmente desfigurados. 

Em “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”, as cabeças decepadas giram sobre os 

pescoços antes de despencarem, e em “Sweeney Todd” o sangue jorra em gêiseres e os 

corpos caem exageramente escorregando por uma longa rampa com efeitos de 

animação. O humor de Burton contrabalança o chocante e liberta o público para se 

deleitar com o grotesco.  

Burton teve bastante influência, no início da carreira, do movimento Pop 

Surrealista, conhecido também como “Lowbrow Art”. O Pop Surrealismo começou no 

sul da Califórnia no final da década de 60 quando um grupo diverso de ilustradores e 

artistas plásticos se afastou das tradições dominantes da arte abstrata e conceitual em 

favor das formas de representação de expressão, uma nova forma de arte contemporânea 

que era uma alternativa para arte usualmente encontrada nos museus. (MAGLIOZZI 

and HE, 2009). 

Segundo Magliozzi e He (2009), o derramamento de líquidos nos seus filmes, 

sejam os rios de chocolate no “A Fantástica Fábrica de Chocolate” ou o jorro de sangue 

em “Sweeney Todd”, podem ser interpretados como uma afirmação da arte de 

vanguarda performática. Os enormes e desproporcionais olhos implicam uma 

compulsão voyeurista. Sob esse aspecto, as suas criações pop-surrealistas mais 

identificáveis parecem ser as histórias do livro de poemas “A melancólica morte do 

garoto ostra e outras histórias” nas quais os olhos perfurados ou as órbitas vazias de 

crianças maltratadas servem como janelas para as almas torturadas e uma resposta ao 

mundo conflituoso onde ocorre a sensação, mas não o sentimento.  

Tim Burton cria novos modelos para o belo: esqueletos, cabeças decepadas, 

corpos costurados e olhos furados são emblemas recorrentes cujo efeito duplo é 

provocar as atitudes conformistas e apontar modos de vida alternativos. Realmente, 

desfigurando o corpo Burton consegue transmitir metáforas de disfunções sociais e 

desintegração psicológica com humor altamente refinado e romantismo. Cabeças 

decepadas, por exemplo, são destaque em “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” e “Alice 

no País das Maravilhas”, e são dois personagens que fazem par romântico em “Marte 

Ataca!”. Porém, a mutilação física é mais do que uma forma de sátira para Burton, com 
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a boneca de pano costurada Sally de “O estranho mundo de Jack”, as suas Blue Girls 

tatuadas (em ilustrações e fotos artísticas), e a perfurada Pin Cushion Queen e Voodoo 

Girl de “A melancólica morte do garoto ostra e outras histórias”, ele também revela a 

cultura punk erótica e auto-determinante da modificação extrema do corpo feita pela 

body art.   

O diretor credita a sua afeição pelo grotesco principalmente ao filmes de horror, 

mas também ao fascínio pelos rituais do Día de Los Muertos, feriado nacional 

comemorado no México, quando as famílias e amigos se reúnem para lembrar os 

parentes que morreram e celebram o dia com muita festa, comida e alegria.       

O carnavalesco, a liberadora mistura da comédia com o grotesco, é um 

componente significante do trabalho de Burton, em que frequentemente aparecem cenas 

de circos ou parques de diversões. O surrealismo carnavalesco aumenta o drama e a 

comédia de “Batman”, “Batman – O retorno”, “As grandes aventuras de Pee-Wee”, “Os 

fantasmas se divertem”, “Marte Ataca!”, “Peixe Grande e sua histórias maravilhosas”, 

“A Fantástica Fábrica de Chocolate” e até mesmo no biográfico “Ed Wood”. As figuras 

de palhaços, fantoches, abóboras, espantalhos, a repetição visual das listras, espirais, 

pontos de interrogação, e o uso das cores primárias são manifestações da sua 

sensibilidade carnavalesca. Para ele, uma paleta de cores luminosas é tipicamente o 

sinal de uma atração perturbadora e quase sempre sinistra.     

Enquanto o visual único e temas específicos contribuem para a sua estética e 

estilo como autor, o ponto alto do trabalho de Tim Burton é o desenvolvimento dos seus 

personagens. Apesar da maioria dos filmes dele virarem blockbusters quase que 

instantaneamente, efeito da sua já muito divulgada fama, seus projetos são todos 

assuntos muito íntimos, interpretados por personagens que emprestam profundidade 

emocional às histórias.  

Muitos dos personagens burtonianos são arquétipos específicos que o diretor 

cultivou e desenvolveu ao longo dos anos, e isso o ajuda a definir sua visão pessoal. 

Dois dos mais significantes arquétipos recorrentes são o pai cheio de defeitos e o pária 

incompreendido. Ambos desejam o bem, mas no final sempre decepcionam e suas 

atitudes não são aceitas. O pai falho frequentemente é mostrado como intangível: ele 

aparece em flashbacks, sonhos ou alucinações, o que denotam a natureza distante e 

separada do personagem. A morte dele também é a chave para o desenrolar do clímax 
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da história e muitas vezes as suas ações em vida explicam as motivações principais do 

personagem do pária incompreendido.  

O monstro, seja ele visual ou social, perpassa toda a sua obra e arriscamos 

afirmar que não existe nenhum filme burtoniano em que o monstruoso não esteja 

presente – de forma muito marcante ou apenas en passant –, e o espectador 

normalmente se compadece, se sente atraído e torce por ele.     

 Os palhaços diabólicos e outras inquietantes e incompreendidas criaturas 

salientam temas centrais da duplicidade humana e as opostas e desgastantes idades que 

atravessamos durante a vida. As cenas do encontro entre infância / adolescência e a 

idade adulta que aparecem sempre – como uma conversa entre pai e filho ou desafios 

dos jovens contra a autoridade – falam sobre os seus sentimentos em relação à 

imaginação artística e os limites das circunstâncias.  

 No final, a criatividade é o que salva os heróis burtonianos, sejam eles monstros 

multifacetados, frankensteinianos, incompreendidos, solitários, que esculpem nos 

arbustos ou no gelo, personagens que inventam histórias irreais sobre si mesmos, 

dirigem filmes de qualidade duvidosa, cortam gargantas ou sobrevivem no imaginário e 

perigoso País das Maravilhas. Seus exemplos de atitudes criativas são uma resposta às 

condições de isolamento e desconexão, constituindo a mensagem principal do trabalho 

de Tim Burton.  
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