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RESUMO  

 

O presente trabalho propõe um estudo das tecnologias digitais no cinema, com foco na 

tecnologia 3D, aliada à discussões sobre adaptação literária para as telas. Para isto, traz 

como objeto o filme Alice no País das Maravilhas (2010), de Tim Burton, que provém de 

duas obras literárias do escritor Lewis Carroll: “Aventuras de Alice no País das Maravilhas” 

(1865) e “Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá” (1872). 

Através disso, o trabalho busca contextualizar a literatura no cenário cinematográfico, 

considerando a utilização das tecnologias digitais, fazendo um estudo das narrativas literária 

e cinematográfica. Com o objetivo de identificar a estética audiovisual utilizada pelo diretor, 

busca através da teoria do „cinema de autor‟ salientar as marcas estéticas cinematográficas, 

que o mesmo trás em sua produção. Para compor o corpus da análise foram selecionados 

trechos e frames do filme, além das respectivas obras literárias, de onde procura-se 

argumentos para demonstrar o que teve origem na narrativa literária transposta para o 

cinema, e identificar nos frames a assinatura visual do diretor, identificando aspectos da 

estética que o mesmo utiliza, com os recursos de linguagem audiovisual, observando os 

aspectos da: iluminação, cor, cenário, figurino, maquiagem, enquadramento (planos) e trilha 

sonora. 

 

Palavras-chave: Alice 3D. Cinema de autor. Estética. Linguagem audiovisual. Tim 

Burton.  

 

ABSTRACT 

 

This work proposes a study of digital technologies in cinema, focusing on 3D technology, 

combining discussions about literary adaptation for the screens. For this purpose, it uses the 

movie Alice in Wonderland (2010), by Tim Burton, which originates from two books from 

writer Lewis Carroll: "Alice's Adventures in Wonderland" (1865) and "Through the 

Looking-Glass" (1872). With that, this work seeks to contextualize the literature in the 

cinematographic scenario, considering the use of digital technologies, studying both the 

literary and cinematographic narratives.  

To identify the audiovisual aesthetic used by the Director, this work seeks to emphasize the 

cinematographic aesthetic marks that He brings to his production through the theory of ' 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland
http://en.wikipedia.org/wiki/Through_the_Looking-Glass
http://en.wikipedia.org/wiki/Through_the_Looking-Glass
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author of cinema”. To compose the main idea of the analysis, some excerpts and frames of 

the film were selected, apart from the books themselves, from where arguments were 

searched to demonstrate what came from the literary narrative rearranged to the cinema, and 

to identify in the frames the Director‟s visual signature, identifying aesthetics aspects that 

He uses, with audiovisual resources, noting aspects like: lighting, color, scenery, costumes, 

makeup, framing (plans), and soundtrack.   

 

Keywords: Alice 3D. Author of cinema. Aesthetics. Audiovisual. Tim Burton. 
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“Há cento e trinta anos, depois de visitar o País das Maravilhas, Alice entrou num espelho 

para descobrir o mundo ao avesso. Se Alice renascesse em nossos dias, não precisaria 

atravessar nenhum espelho: bastaria que chegasse à janela." 

 

 

Eduardo Galeno, "Se Alice voltasse" 

do livro De pernas pro ar: A escola do mundo ao avesso. 
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Introdução 

 

Desde sempre no cinema, a literatura tem sido um dos pontos de partida para sua 

criação, uma vez que ambos contam histórias. Apesar das especificidades de cada um, há 

que se considerar que cinema e literatura possuem semelhanças, em especial o aspecto das 

estruturas narrativas, uma com as marcas literárias e a outra com as características 

cinematográficas. 

Atualmente, tratando-se de cinema, a grande novidade são as tecnologias digitais, 

que trazem efeitos especiais e novas experiências sensoriais ao público, principalmente o 3D 

(realidade em 3 dimensões), que coloca o espectador em contato direto com a ilusão de estar 

no filme numa sensação de maravilhamento. 

A partir disto, o presente trabalho propõe o estudo das tecnologias digitais no 

cinema, com foco na tecnologia 3D, aliado às discussões sobre adaptação literária para as 

telas. Para isso, tem como objeto de estudo o filme Alice no País das Maravilhas (2010), de 

Tim Burton.   

A escolha pelo filme de Tim Burton baseou-se no fato de que o diretor transporta a 

história para outro tempo fazendo uso das tecnologias digitais na sua composição. A 

adaptação carrega em seu conteúdo o mundo do cineasta, inserindo a obra no que se pode 

chamar de „cinema de autor‟, definido por muitos autores como o cinema em que o estilo, 

anseios e sentimentos do diretor são transpostos para o filme.  

Enquanto a literatura permite explorar o imaginário no enredo da narrativa, o 

cinema propõe um contato sensorial, por despertar os sentidos da audição e da visão por 

meio do som e das imagens em movimento. O cinema é um meio de difusão amplo 

comparado à literatura. Trata-se de um dispositivo que une diferentes elementos 

provenientes das mais diversas artes: teatro, pintura, música, literatura, etc. 

O filme Alice no País das maravilhas (2010) deriva da adaptação de duas obras da 

literatura de Lewis Carroll: Aventuras de Alice no País das Maravilhas (1865) e Através do 

Espelho e o que Alice encontrou por lá (1872). Tim Burton adapta de forma diferenciada os 

livros, trazendo no conteúdo de seu filme uma fantasia inspirada nos mesmos, com a Alice 

passando da fase adolescente para a adulta, retornando aos sonhos infantis. Burton consegue 

transpor marcas do seu universo cinematográfico em uma versão de „Alice contemporânea‟, 

pois a utilização da tecnologia digital faz com que o espectador se deleite nas viagens 

através do 3D, penetrando e vivenciando o maravilhoso mundo construído primeiramente 
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por Lewis Carroll nas obras literárias. E, assim desponta a questão que orienta este trabalho: 

quais as peculiaridades estéticas visuais autorais da adaptação cinematográfica Alice no País 

das Maravilhas, de Tim Burton? 

Este estudo se torna relevante para o campo da comunicação porque busca 

contextualizar a literatura no cenário cinematográfico em que muitas vezes a técnica se 

sobressai ao conteúdo e a tecnologia é valorizada em detrimento da história (narrativa), 

neste caso, por exemplo, o 3D. Para isso é imprescindível o estudo das narrativas, tanto 

literária quanto cinematográfica, observando quais as peculiaridades que traz essa nova 

adaptação em seu conteúdo, enfatizando que se trata de um „cinema de autor‟. Além disso, 

deve-se levar em consideração o fenômeno e experiência transmidiática de „Alice‟, a qual 

fez uso de plataformas diferenciadas na transposição da história. 

Sendo assim, analisar as peculiaridades estéticas visuais que caracterizam a 

transposição da literatura para o cinema de autor de Tim Burton, no filme Alice no País das 

Maravilhas, coloca-se como objetivo principal a ser alcançado, e para tanto, delineiam-se 

enquanto objetivos específicos: (1) analisar a narrativa cinematográfica e as relações com a 

narrativa literária; (2) localizar o cenário das tecnologias digitais nas produções 

cinematográficas, (3) contextualizar a linguagem visual autoral de Tim Burton. 

A construção do trabalho se dá a partir da discussão da transposição narrativa da 

literatura para o cinema, contemplando as particularidades de cada uma com um breve 

comentário no que diz respeito à adaptação e roteiro original. No segundo capítulo, o foco é 

o uso das tecnologias digitais no cinema, com ênfase no 3D, técnica utilizada no filme em 

questão. O capítulo três contempla a estética da linguagem visual e abordando algumas 

escolas que influenciaram o autor do filme. O último capítulo, busca caracterizar o cinema 

de Tim Burton, suas marcas e estilo enquanto autor/diretor, conceituando-o dentro de 

cinema de autor. Logo, se faz necessário discutir sobre o processo metodológico, que 

suporta o processo analítico da pesquisa, a utilização da análise de conteúdo e análise 

fílmica apresentando como substancial os principais aspectos visuais e sonoros utilizados no 

cinema, para em seguida, colocar em prática a análise de conteúdo de cenas e trechos do 

filme. 
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1. Da Literatura para o Cinema 

 

Sobre a relação entre literatura e cinema deve-se acentuar o fato de que um se 

ajusta ao outro, embora existam em sua individualidade e com especificidades próprias, 

quando transpostos acabam se relacionando em algum momento. 

Atualmente, encontram-se diversos filmes no mercado cinematográfico que vêm 

transportados da literatura, sendo grande número desses, adaptações com temáticas ou 

aspectos fantásticos voltados ao público infanto-juvenil. Alguns exemplos: “Desventuras em 

série” (2004), “As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa” (2005), “As 

Crônicas de Nárnia - Príncipe Caspian” (2008), “A Bússola de Ouro” (2007), “Ponte para 

Terábitia” (2007), “Coraline (2009)”, “Percy Jackson e o ladrão de trovões” (2010) e Harry 

Potter, que parece ter iniciado o “boom” dos filmes do gênero em 2001, numa saga que se 

estende até 2011. 

A literatura, através dos signos que estão sob a forma de palavras, provoca no 

leitor, após a interpretação do que leu, a produção imaginária das cenas que a narrativa 

constrói. Nesse sentindo, o sujeito receptor é livre para formular da forma que desejar essas 

imagens em sua mente. 

Já o cinema, possui uma linguagem que limita um pouco mais a imaginação do 

espectador, pois apresenta as imagens e os sons. No entanto, tem o poder de provocar 

sensações e produzir sentidos audiovisuais que diferem dos literários, de modo que a 

interpretação e assimilação do conteúdo passam por um processo complexo de leitura dos 

sons e imagens em movimento, e este enfrenta as reações imediatamente. Para Peruzzolo, o 

cinema é 

 

a imagem que seduz e encanta, porque chega plastificada e vital, atingindo o 

homem todo, em sua inteligência e sentidos. É a síntese de todas as artes. Joga 

com a cor, a arquitetura, a música, a dança, a eloqüência da palavra, a poesia, nos 

contrastes do cenário e do diálogo. Entrou definitivamente no domínio da cultura, 

por seu poder descritivo da história, da geografia, abrangendo em seu conjunto 

todas as ciências (PERUZZOLO, 1972, p.278).  

 

O cinema apresenta vantagem da imagem, da fotografia, da cor, do movimento, do 

som, da música, do teatro, na constituição da narrativa, além de, em relação ao público, ser 

uma experiência coletiva, e não solitária como a literatura. Ainda sobre a coletividade, vale 

salientar que a própria produção do cinema é realizada de maneira coletiva, sob a 



13 

colaboração de muitos, enquanto a literatura é, em geral, feita por um escritor de forma 

solitária. 

Torna-se mais abrangente, pois até mesmo os analfabetos podem desfrutar do 

espetáculo cinematográfico, uma vez que o mesmo não exige o domínio da linguagem 

verbal escrita (quando o filme é da língua originária do espectador, ou quando se trabalha 

com a dublagem). 

Além do que já foi citado, pode-se falar também sobre a constituição da própria 

sala de cinema, mais uma peculiaridade que este carrega. A tela de uma dimensão bem 

maior, o som alto, bem distribuído, bem definido e, atualmente, as sensações provocadas 

pelo 3D, fazem o espectador sentir-se dentro do filme, parte dele. 

No livro “Avatar: o futuro do cinema e a ecologia das imagens digitais”, Felinto 

descreve que “filmes como Avatar, com seus processos digitais de simulação e seus efeitos 

de imersão 3D, produziriam a sensação de um universo superior, mágico e mais real (e 

desejável) que a própria realidade” (2010, p.35). Isso mostra que o cinema, em sua 

amplitude técnica e sensorial, pode proporcionar diversos efeitos sobre o espectador que 

modificam a relação do mesmo com a narrativa, cuja essência literária se funde em meio ao 

cenário tecnológico. 

  

1.1 Narrativa literária e narrativa cinematográfica  

 

O objeto de análise deste estudo provém de dois livros do escritor Lewis Carroll: 

“Aventuras de Alice no País das Maravilhas” (1865) e “Através do Espelho e o que Alice 

encontrou por lá” (1872). Foi a partir dessas obras que a narrativa cinematográfica compôs, 

ou melhor, adaptou sua estrutura, definiu sua estética e a base de seu enredo. Para Field, 

 

“Adaptar” significa transpor de um meio para o outro. A adaptação é definida 

como a habilidade de “fazer corresponder ou adequar por mudança ou ajuste” – 

modificando alguma coisa para criar uma mudança de estrutura, função e forma, 

que produz uma melhor adequação (FIELD, 2001, p.174). 

 

Na passagem da obra literária para obra cinematográfica é importante manter a 

experiência visual. Nessa entrada, de um meio para o outro, é imprescindível o cuidado de 

colocar para a tela, algo que se ajuste ao novo ambiente da narrativa. E mesmo que o 
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conteúdo transpassado não seja completamente fiel ao da obra transposta, vale lembrar que 

por ser em outro meio, o que se cria é algo novo. 

 

Adaptar um livro para um roteiro significa mudar (o livro) para outro (o roteiro), e 

não superpor o outro. [...] Quando você adapta um romance, uma peça de teatro, 

artigo ou mesmo uma canção para roteiro, você está trocando uma forma pela 

outra. Está escrevendo um roteiro baseado em outro material. 

Em essência, entretanto, você ainda está escrevendo um roteiro original (FIELD, 

2001, p.174). 

 

No entanto, não perde sua essência, e nem ganha outro sentido, pois ela é uma nova 

forma, que possui a mesma particularidade do material que lhe deu origem. É como um 

legado a que se é fiel.  Qualquer novo formato que seja adaptado de um original é uma nova 

história, e não vai chegar incontaminada pela nova narração. 

E por isso, pode causar o desagrado do público, pois este pode não enxergar essas 

particularidades e preferir o texto em seu original literário. 

 

A passagem de um meio unicamente verbal como o romance para um meio 

multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com palavras (escritas e 

faladas), mas ainda com a música, efeitos sonoros e imagens fotográficas 

animadas, explica a pouca probabilidade de uma fidelidade literal, que eu sugeriria 

qualificar até mesmo de indesejável (STAM, 2008, p.20). 

 

É dessa maneira que Tim Burton transpõe Alice, não em sua versão clássica e crua, 

como no livro de Carrol, e sim adaptada, buscando ser fiel aos personagens e ao espírito 

narrativo, mas usando o contexto tecnológico da contemporaneidade. 

O contexto social, o tipo de público e o olhar do cineasta contribuem para a 

aceitação, ou não, do leitor/espectador, da obra transposta:  

 

Esta realidade, que obriga a encarar todas as adaptações como novos textos, é 

facilitadora da liberdade criativa, uma vez que dispensa o realizador das 

condicionantes do original. Para Burton, seja qual for a origem da história, a sua 

participação vai no sentido da apropriação e individualização, na qual interferem 

as experiências pessoais dos vários envolvidos mas, acima de tudo, as suas 

(SOARES, 2008, 65). 

 

Sendo assim, pode-se dizer que o universo particular do diretor está 

intrinsecamente ligado ao roteiro, ainda que esse não seja de sua autoria, pois se deve 

ressaltar que numa produção cinematográfica quem conta a história, quem “detém” o 

conceito da obra, seleciona certos aspectos em detrimento de outros, é o diretor. É a partir 

daí que se pode falar na adaptação enquanto um roteiro original. 
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Em relação à narrativa, parte-se do princípio de que o cinema contempla a 

possibilidade de contar histórias através das imagens em movimento e suas matrizes 

sonoras. Para isso, a narrativa literária tornou-se um objeto fundamental de referência na 

construção da estrutura narrativa cinematográfica: 

 

A poesia, a forma literária não-narrativa, reinou por muitos séculos na preferência 

dos leitores e dos críticos de arte. Contudo, quando o cinema nasceu, no final do 

século XIX, a prosa narrativa (romances, novelas e contos) já dominava 

amplamente o cenário literário (GERBASE, 2003, p.57). 

  

Portanto, o cinema é apenas uma das formas pelas quais o ato narrativo pode 

expressar-se, e nota-se, com o passar dos tempos, o quanto ele se utilizou deste, observando 

um fenômeno crescente de filmes transpostos da literatura para o cinema, de qualquer 

gênero e tema. 

 

A narrativa está presente na história desde os tempos imemoriais e constitui uma 

forma do homem compreender o mundo. O ato narrativo parece pairar acima das 

divisões lingüísticas e tem inúmeras possibilidades expressivas. O cinema é apenas 

uma delas. Apesar de manter sua linguagem estruturalmente estável desde que foi 

inventado, obviamente podemos perceber a riqueza de sua evolução narrativa e a 

relação desta com as demais linguagens e com os paradigmas estéticos e 

tecnológicos que atravessaram o século XX, percepção que é fundamental quando 

surge uma nova condição histórica – o pós-modernismo (GERBASE, 2003, p.64-

65). 

 

Luca cita que “a linguagem cinematográfica afastou-se do simples registro 

pictórico para ingressar em uma fase literária baseada no texto. O espectador envolve-se 

numa história e não apenas no registro de um acontecimento.” (2004, p.176) Com isto, o 

cinema torna-se uma forma narrativa completa, pois além de ter no visual seu empenho 

maior, abraçou a literatura para que esta desse o suporte que o sustentaria. 

Ao olhar um filme, o espectador observa, sente e interpreta. Observa no sentido de 

acompanhar com o olhar tanto a imagem que se passa, e sua proposta estética, e em alguns 

casos, a legenda com a tradução do texto verbal. Além da imagem, existe a faixa sonora, 

representada pelas falas, trilhas e ruídos, cada uma delas presentes com um propósito 

específico para a cena.  

Ainda se pode mencionar que os avanços da tecnologia digital, as oportunidades de 

sentir o filme de uma forma mais intensa, com a técnica 3D (que leva o espectador para 

dentro da narrativa), por exemplo, mostram-se cada vez maiores: 
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Concluindo: numa perspectiva estruturalista, é possível isolar uma linguagem 

cinematográfica, dar-lhe especificidade e identidade, mas sempre é bom lembrar 

que o seu específico é obtido pela hibridação das três matrizes lingüísticas (sonora, 

visual e verbal) obtida pela primeira vez com a invenção do Cinematographo e 

posteriormente cristalizada com o advento do filme de banda sonora sincronizada 

à imagem. Nesse ponto de vista é impossível conceder identidades próprias para 

supostas linguagens da televisão ou do vídeo, sejam eles analógicos ou digitais, e 

muito menos para o cinema digital (GERBASE, 2003, p.64). 

 

Carla Soares em sua dissertação “O imaginário fantástico de Tim Burton”, traz as 

palavras do próprio Burton em uma entrevista que o mesmo declara: “através da imagem os 

conteúdos emocionais são transmitidos de forma mais imediata e mais acessível do que 

através da palavra” (SOARES, 2008, p56). Dessa forma, a narrativa cinematográfica traz em 

seu conteúdo, diversas formas de chegar através da imagem, como sensações ao receptor, 

fazendo que através dela ele se torne mais sensitivo. 

Partindo do princípio de que a narrativa é a maneira como é contada a história, 

segundo Aumont e Marie (2003), sobre narrativa destacam que a „equivalência‟ entre 

narrativa literária e narrativa cinematográfica, os estudos sobre adaptação se dão a partir da 

avaliação dos conteúdos. Para isso não se pode deixar de fora a questão do tempo 

cinematográfico e a do saber conferido às personagens, que mesmo sem focar nelas, “no 

cinema a questão do saber se duplica com a do ver”, por tanto tudo que está sendo passado é 

um objeto de análise narrativa.  

O tempo no cinema está sempre no presente, pois é parte de um fragmento da 

realidade que nos é colocada, e mesmo que esteja em outros tempos, como o passado 

(perfeito ou imperfeito), ou o futuro; aprendemos a ler esses tempos de forma a trazê-los 

para o „real‟ através da nossa apreciação para uma significação muito subjetiva: 

 

Na qualidade de fragmento da realidade exterior, oferece-se ao presente da nossa 

percepção e inscreve-se no presente de nossa consciência: o desnível temporal 

não se faz sentir senão pela intervenção da apreciação, capaz de colocar os 

acontecimentos no passado em relação a nós ou determinar vários planos 

temporais na ação do filme (MARTIN, 2003, p.29). 

 

 

Com isto, pode-se dizer que o tempo cinematográfico é complexo, e escoa de forma 

a colocar o espectador diante de vários tempos ao mesmo tempo, transportando-o 

rapidamente, e torna-se importante não somente por nos trazer à memória, a possibilidade de 

criar expectativas, mas sim, porque nos faz percebê-lo. 
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Voltando ao cinema, nele a montagem, a sequencialização, fabrica um tempo 

perfeitamente artificial, sintético, que relaciona blocos de tempo não-contíguos na 

realidade. Esse tempo sintético (que a fotografia não produz com tanta facilidade, 

tão “naturalmente”) foi sem nenhum dúvida um dos traços que mais levou o 

cinema em direção a narratividade, em direção a ficção” (AUMONT, 1993, 

p.169-170). 

 

Segundo Aumont e Marie, a narrativa possui um número de características que a 

definem, são elas: 

 

1. Uma narrativa é fechada: forma um todo, no sentido aristotélico (“o que 

tem um começo, um meio e um fim), e sua unidade é primeira (Graudreault e Jost 

1990). 

2. Uma narrativa conta uma história; por conseguinte, ela superpõe, ao tempo 

imaginário dos acontecimentos contados, o tempo do próprio ato narrativo. 

3. Uma narrativa é produzida por alguém (ou por uma instância semi-abstrata, 

tal como a produção de filmes de ficção), por conseguinte, ela oferece a mim não 

como a realidade, e sim como uma mediação da realidade, que tem traços de não-

realidade; é um “discurso fechado que vem irrealizar uma sequência de 

acontecimentos”, conforme a fórmula notavelmente econômica de Christian Metz 

(1975). 

4. Enfim, a unidade narrativa é o acontecimento: a narrativa é relativamente 

indiferente à sua formatação (Bremond), e podem-se considerar amplamente 

equivalentes narrativas escritas, orais, cinematográficas de uma mesma sequência 

de acontecimentos. (AUMONT; MARIE, 2003, p.209) 

 

No caso do filme analisado pode-se dizer que é uma história que possui seu próprio 

tempo narrativo, uma vez que tem seu início em um tempo passado (real), e dentro deste 

está inserido o tempo do sonho e da fantasia, da viagem de Alice ao País das Maravilhas, 

que depois volta ao tempo „real‟ e segue para um futuro que fica na imaginação do 

espectador. 

Em casos de adaptação literária, o público é de grande valia na estimativa que o 

filme pretende alcançar, pois na maioria das transposições para o cinema, a obra literária 

tem uma aceitação melhor em seu original do que na nova forma. 

 

A linguagem tradicional da crítica à adaptação fílmica de romances, como já 

argumentei anteriormente, muitas vezes tem sido extremamente discriminatória, 

disseminando a idéia de que o cinema vem prestando um desserviço à literatura. 

Termos como “infidelidade”, “traição”, “deformação”, “violação”, 

“vulgarização”, “adulteração” e “profanação” proliferem e veiculam sua própria 

carga de opróbio. Apesar da variedade de acusações, sua motriz parece ser 

sempre a mesma – o livro era melhor (STAM, 208, p.19-20). 

 

Para isso, o autor do filme deve não somente prestar atenção ao contexto histórico 

onde está inserida sua história como também no valor cultural que a mesma vai trazer a 
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realidade vivida no momento em que o filme se apresenta, e a que público está voltando a 

sua adaptação.   

Por se tratar de uma narrativa fantástica, tanto em seu original, quanto no filme aqui 

estudado, se faz necessário trazer para a discussão o conceito de narrativa fantástica, uma 

vez que a esta é um dos pontos de estudo e, em Alice no País das Maravilhas o gênero se 

sobressai. 

 No livro “A construção da narrativa fantástica” livro de Filipe Furtado, a mesma é 

referida em três tipos de textos de grupos literários diferentes a um grupo de gêneros afins, 

sendo eles: a história de fantasmas, as narrativas maravilhosas e as narrativas misteriosas.  

A narrativa fantástica exige a invasão do elemento sobrenatural, num mundo 

dominado pela razão, traz ao mundo real terrores imaginários, pois destrói alguns valores 

estabelecidos pela sociedade, como integridade e segurança. 

 

Assim, mesmo que omita qualquer polêmica ideológica expressa (o que, de resto, 

acontece frequentemente), a tessitura da narrativa fantástica contém implícita na 

própria ambigüidade de que vive uma tomada de posição potencial, velada 

embora, a favor do irracional (FURTADO, 1980, p. 135). 

 

O fantástico, portanto tem um caráter desafiador levando em consideração esses 

pontos, e também, um tanto quanto subversivo, pois traz aspectos que não cabem ao real. 

 

2. O cenário das tecnologias digitais no cinema  

 

As tecnologias digitais chegaram para ampliar e complementar o cinema. Mas há 

quem diga que não. Carlos Gerbase trata disso em um artigo
1
, no qual questiona: „Quem tem 

medo do cinema digital?‟ Menciona que, assim como os integrados e apocalípticos, linhas 

de pensamento opostas propostas por Umberto Eco, o cinema também possui os defensores 

e os opositores no que diz respeito à digitalidade. Há quem pense que o cinema de verdade é 

feito analogicamente, e que somente este seria de qualidade. Há quem pense que o cinema 

digital chegou para tomar conta do mercado, e com isso, qualquer um hoje em dia pode 

fazer cinema. A bem da verdade é visto que, sim, qualquer pessoa tem acesso à produção 

fílmica, mas que nem tudo que é produzido pode ser considerado bom, ou mesmo cinema. 

                                                 
1
 Gerbase, Carlos. Quem tem medo do cinema digital?  Revista Sessão do imaginário. PUC-RS. Vol.1, Nº5, 

2000. Disponível em <http://revistaseletronicas.pucrs.br/fale/ojs/index.php/famecos/article/view/742> 
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Além disso, ainda acrescenta-se o fato de que com a digitalidade fica ainda mais fácil o 

acesso a esses filmes, uma vez que eles são captados em salas de cinema, ou até mesmo 

através de cópias digitais e disponibilizados na internet para download. 

Os questionamentos sobre as novas tecnologias vão desde como elas podem 

melhorar os produtos audiovisuais, até sobre o que elas podem oferecer a quem trabalha 

com cinema na atualidade. 

 

Essa discussão não é apenas estética/tecnológica. Ao mesmo tempo que 

realizadores e críticos tentam caracterizar as diferenças entre o cinema tradicional 

e o que está surgindo – anunciando o apocalipse ou a manhã de uma nova era -, 

teóricos de várias áreas constatam inequívoca superposição dos cenários, para 

depois avaliar se estamos vivendo uma ruptura, uma acomodação ou uma lenta 

metamorfose (GERBASE, 2003, p.103). 

 

Essa introdução sobre o cinema digital apenas serve de base para dar início a 

discussão sobre suas possibilidades na atualidade.  

Ao se falar na tecnologia propriamente dita, no que diz respeito a efeitos, onde o 

trabalho se foca, é necessário falar da animação, uma vez que ela é definida como uma 

questão central, que está intrinsecamente ligada ao cinema digital. 

 

Para Lev Manovich, todo cinema digital pode ser definido como um caso 

particular de animação. E se a animação, com o entusiasmo gerado pelos aparatos 

que faziam desenho movimentar-se, como o praxinoscópio e o taumatoscópio, 

constituía o centro da experiência cinematográfica das origens, ele agora retorna 

também como questão central do cinema digital (FELINTO, 2010, p.39). 

 

Tratando-se então de animação, e em especial efeitos 3D, podem-se trazer algumas 

definições acerca do assunto: 3D, ou realidade em três dimensões como é conhecida esta 

técnica, está em seu auge, tendo aparecido há alguns anos em livros acompanhados, ou não, 

dos famosos óculos de lentes azul e vermelha, que causavam a impressão de se estar 

enxergando em 3D. 

Mas as experiências em 3D iniciaram muito antes, por volta do século XIX, onde 

através da fotografia se improvisaram alguns testes, e mais tarde com a utilização da 

estereoscopia foram feitas as primeiras experimentações no cinema. 

 

No cinema, nos meados da década de 1910 já se assistiam as primeiras 

experiências cinematográficas no formato. [...] Foram realizados diversos filmes 

de curta e longa-metragens com a tecnologia designada “anaglífica”, porém com 

resultados insatisfatórios. Até a década de 60 filmava-se e se projetava com duas 

películas captadas simultaneamente, porém, com filtros que contrastavam com 

diferentes cores básicas como cyan e o vermelho (DE LUCA, 2009, p.135). 
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No ano de 1922, The Power of Love, dirigido por Nat G. Deverich e Harry K. 

Fairall, foi o primeiro filme em que se pagou ingresso para assistir 3D, logo mais na década 

de 50 (cinqüenta) muitos filmes foram produzidos nesta técnica, alguns exemplos são 

Bwana Devil (1952), do diretor Arch Oboler (foi o primeiro filme colorido que se utilizou a 

técnica), e Disque M para matar (1954), de Alfred Hitchcock, mas as experiências não 

deram bons resultados, primeiro pelo fato de possuírem baixa qualidade, e depois pela 

saturação do recurso, causando uma banalização do mesmo, fez com que a platéia não 

aceitasse de forma positiva. 

Nos anos 80, os filmes de terror ganharam suas versões como Tubarão 3D (1983) e 

Sexta-feira 13 – Parte III (1982), e na década de 90 os filmes invadiram os parques de 

diversão, trazendo como experiência o 4D, onde proporcionavam as cadeiras que se 

movimentavam conforme as imagens em 3D estavam sendo projetadas, estão entre estes A 

Era dos Dinossauros (1998) e Galápagos (1999). 

É importante ressaltar, que esta dimensão não é possível enxergar a olho nu, e sim é 

uma ilusão de óptica. Esse fenômeno é denominado de estereoscopia, palavra que provém 

do grego e significa stereo relativo a dois, e scopos, relativo à visão (observador) é: 

 

a visualização de um mesmo foco por dois mecanismos de captação de imagens. 

Em linhas gerais, quando em seres humanos, diz-se que a imagem percebida pelo 

cérebro resulta da combinação de duas imagens captadas uma em cada olho. Este 

par de imagens recebe o nome de par estereoscópico (do inglês stereo image pair), 

podendo ser captado por meio de máquinas fotográficas e câmeras filmadoras para 

posterior reprodução ou ser produzido por meio de softwares para modelagem 

virtual, como SkechtUp e 3DStudio MAX  (FILHO; BALTAZAR; PEROTINI; 

LAGES, 2008, p. 6). 

 

Para que se vejam as imagens em 3D no cinema, elas precisam ser captadas por 

duas câmeras distintas, com mais ou menos 6 (seis) centímetros de distância uma da outra, 

em ângulo diferente, para que se aproxime da distância do olho humano.  

Depois disso, ela é mesclada através de programas especiais, em enquadramento e 

outras especificidades técnicas que precisam ser corrigidas em softwares específicos. No 

caso da utilização dos óculos azul e vermelho, a distinção das imagens se dá pela cor, que 

são sobrepostas um em cima da outra, com as respectivas cores dos óculos (Figura 1), dando 

a impressão, a olho nu, de estarem duplicadas e ao se fundirem com o uso dos mesmos, é 
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que se tem a impressão de que está saindo da tela, esse é o processo chamado de 

estereoscopia anaglífica
2
. 

 

Figura 1 Cena Rainha Vermelha em 3D. Fonte: Revista Monet Julho (2010, p.32). 

 

Segundo Wikerson Landim, jornalista membro da agência BWP Comunicação
3
, 

editor de diversos sites e blogs sobre cinema, quando essas imagens chegam ao receptor “o 

cérebro, automaticamente, funde as duas imagens em apenas uma e, nesse processo, obtém 

informações quanto à profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma 

ilusão de visão em 3D
4
” (Figura 2). 

 

                                                 
2
 Técnica anaglífica: Essa técnica consiste em conferir duas cores diferentes para cada imagem referente aos 

olhos esquerdo e direito, de modo que o espectador, ao utilizar óculos com lentes que filtrem as cores 

desejadas, possa separar cada uma das imagens mescladas na tela. 

 
3
 Agência BWP Comunicação trabalha com o desenvolvimento, criação, difusão de campanhas publicitárias e 

design de materiais gráficos. Na área de assessoria de imprensa oferece emissão de informativos, edição de 

jornais e revistas empresariais e planejamento de marketing. Localizada em Curitiba - Paraná. 

 
4
 LANDIM, Wikerson. Como funciona a tecnologia 3D? Sessão Artigos, dicas e tutoriais em Como 

Funciona? Do site Baixaki. 23 de Julho de 2009. Disponível em: < http://www.baixaki.com.br/info/2469-

como-funciona-a-tecnologia-3d-.htm> 
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Figura 2 Como o cérebro enxerga. Fonte: Revista Monet Julho (2010, p.32). 

 

 

Os artistas tomam frente quando se trata de novas tecnologias, como se fossem 

cientistas da alma, da percepção, buscam através dos recursos técnicos algo que toque as 

emoções, cada vez mais a fundo e com intenções pretensiosas. A utilização do 3D surge 

com o propósito de afetar o espectador, despertando novos sentimentos que desabrocham a 

partir desse mundo recriado pelo cinema e que foram somados às novas sensações da 

tecnologia digital. 
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Como se pode ver, na era digital, tanto quanto em outras eras, os artistas 

lançaram-se à frente de seu tempo. Quando surgem novos suportes de recursos 

técnicos, são eles que sempre tomam a dianteira na exploração das possibilidades 

que se abrem para a criação. Desbravam esses territórios tendo em vista a 

regeneração da sensibilidade humana para habitação e trânsito dos nossos 

sentidos e da nossa inteligência em novos ambientes que, longe de serem 

meramente técnicos, são também vitais. São os artistas que sinalizam as rotas 

para adaptação humana às novas paisagens a serem habitadas pela sensibilidade 

(SANTAELLA, 2005, p.67). 

 

Com o avanço desta tecnologia o espectador fica ainda mais sensibilizado com a 

idéia de ir à sala de cinema, o que traz aos realizadores mais uma chance de reconquista do 

público, que, por sua vez, está praticamente afastado das salas, com o acesso fácil que a 

internet propõe, e com as possibilidades de criar dentro de casa uma mini sala de cinema.  

A utilização do 3D hoje, diferente da década de 50 (cinqüenta), serve para que a 

experiência seja mais realista. Antigamente, a preocupação dos diretores era atrair o público 

com a implantação da técnica, já que este estava se afastando das salas de cinema em 

conseqüência da chegada da televisão. 

Para Felinto (2010, p.35-36) “filmes como Avatar com seus processos digitais de 

simulação e seus efeitos de imersão 3D, produziriam a sensação de um universo superior, 

mágico e mais real (e desejável) que a própria realidade”. Assim, as experiências vividas 

numa sala 3D são tão ricas que o público, por fim, faz com que o cinema se torne mais 

interessante, projetando um novo universo. 

A projeção digital também traz para o cinema uma experiência de som única. Ele se 

propaga na sala de cinema de forma surpreendente, podendo transitar por todos cantos da 

sala causando a sensação de movimento e realismo. O som pode integrar ao filme de forma 

tão completa que muitas vezes não é necessária a utilização da imagem. 

 

A atual sonorização das salas de cinema atingiu condições bem próximas da 

perfeição auditiva, com um grande número de pistas sonoras (até oito canais) que 

propiciam uma ambiência natural e uma espetacular mobilidade das fontes 

geradoras de som (DE LUCA, 2004, p. 203). 

 

O espectador, maravilhado com as possibilidades de poder desfrutar de um cinema 

interativo, no qual ele está imerso em seu conteúdo narrativo, fílmico, tendo possibilidades 

de se aproximar, de estar perto dos personagens e fazer parte do espetáculo, sentindo essas 

novas sensações, tem a possibilidade de um mundo mais interessante que o próprio real. Luz 

(2008, p.929), faz a alusão de que “os novos meios digitais redesenharam novamente toda a 
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estrutura da concepção do filme e, curiosamente, hoje não se trata apenas de contar uma 

história, por vezes o espetáculo hiper-real se sobrepõe ao conteúdo narrativo”. 

Com isso, 

 

o efeito especial põe continuamente em relevo essa dimensão tecnológica. Mais 

que isso, ele pode estabelecer, entre o espectador e as imagens, uma experiência 

que é de ordem do maravilhamento. E uma época em que já não parecem existir 

mistérios no mundo, a sensação da maravilha não é algo desprezível (FELINTO, 

2010, p.49). 

 

Com a convergência digital, é visto que, as salas de cinema investirão, daqui para 

frente, em interatividade, já que a internet e a televisão apontam nesta direção, tentando 

alcançar ao máximo os sentidos do espectador, para isto faz-se necessário que o alcance do 

cinema digital se torne acessível e que seus possíveis suportes se adéqüem às novas 

experimentações visuais e sensoriais que estão em vigência. 

Em termos de produção cinematográfica, o cinema digital é mais econômico do que 

o analógico, que gastava (e gasta, pois ainda é feito) muito com o filme propriamente dito e 

seus processos de finalização, hoje, a edição, as trucagens, a sonorização e a finalização são 

produzidas em computadores, e as obras podem ser acompanhadas pelo diretor até o final do 

processo, o que não era feito em completude na era analógica.  

Isso traz maiores possibilidades ao realizador, que pode interferir na criação da 

obra livremente e, até mesmo, decidir mudanças até a etapa final do filme. 

 

A criação da imagem no cinema analógico, salvo quando se utilizava de raras e 

caras trucagens ópticas, encerrava-se nas filmagens. No cinema digital, continua 

na edição das cenas, com o autor interferindo na obra até o fechamento do filme, 

incluindo elementos ou extraindo-os de um quadro já tomado (DE LUCA, 2004, 

p.208). 

 

Assim como descrito no livro de Luiz Gonzaga Assis de Luca, segundo o que José 

Carlos Avellar, ex-diretor geral da distribuidora Riofilmes e Embrafilme, e Rodrigo 

Saturnino Braga, diretor-geral da Columbia no Brasil, colocam, haverá uma baixa nos custos 

de se produzir cinema e surgirão salas “alternativas” de custo reduzido, assim como 

funcionam as cinematecas e os clubes de cinema. Estas salas seriam mais apropriadas para o 

“cinema de autor” com abordagens em temáticas herméticas e experimentações estéticas, 

uma vez que se fossem colocadas frente ao grande público, não seriam apreciadas e, como 

resultado disso, não trariam o retorno esperado, como o de um filme comercial. (2004 p.216-

217) 
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As tecnologias digitais vieram para ficar e estão disponíveis no mercado inúmeras 

de suas possibilidades, e com seus apelos tecnológicos, sejam em aparelhos de celular, 

televisão, câmeras, games, Ipods, Ipads, notebooks, efeitos especiais, 3D, live-action, etc, 

mostram que não tem pressa de irem embora, nem de serem substituídas, muito menos 

deixar de serem exploradas e aperfeiçoadas. 

Ao que parece tudo está se ajustando à elas, a cada dia mais novidades surgem, e ao 

que tudo indica estarão no mercado em maior número de possibilidades e sob melhores 

condições para que sejam consumidas pela grande massa. A questão é: quanto tempo elas 

irão sobreviver? E ainda: quem realmente vai saber fruir dela?  

O diretor James Cameron diz a seguinte frase, que Felinto menciona em seu livro: 

“Toda tecnologia deve agitar sua própria varinha e se fazer desaparecer” (2010, p.38-39). 

Esta frase mostra a efemeridade das tecnologias, que podem ser substituídas por outras 

facilmente, e desaparecerem sem deixar rastros. 

 O estudo pretende analisar algo que abarque essas possibilidades, sobre as 

tecnologias, tendo como base, os estudos de animação do diretor, e como ele os coloca na 

tela, uma vez que trabalha o filme não transposto para o digital, mas pensado para o digital.  

 

3. Estética da linguagem visual 

 

Definir o que seja estética é difícil, pois não existe um consenso conceitual entre os 

teóricos. Na Filosofia, o termo é empregado com diferentes sentidos, e mais que isso a 

palavra estética não está restrita somente ao campo filosófico. Sua utilização atual é bastante 

usual, tornando-se parte do senso comum, e podendo ser encontrada em qualquer parte de 

nosso cotidiano, seja em salões de beleza ou centros estéticos, seja com a preocupação 

severa com que a mídia traduz o aperfeiçoamento da aparência externa, da beleza, 

utilizando-se da palavra a cada dia mais, fazendo, assim, com que a mesma acabe por se 

fragmentar.  

A estética, para tanto, comporta o que diz respeito à reflexão sobre os fenômenos 

considerados artísticos, que possuem por si uma significação, sendo que o próprio 

significado da palavra estética provém do grego, de “aishthéikós”, que deriva de 

“aisthanasthai”, que quer dizer perceber, sentir. Contudo, na Antiguidade os preceitos 
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estéticos não estavam somente ligados aos fenômenos artísticos, mas também aos 

fenômenos comuns, naturais. 

 

Desde a Grécia antiga o “belo” já era objeto de análise filosófica. Mas 

diferentemente de hoje o estudo do belo não se dirigia, naquela época, à beleza de 

um objeto artístico. Muito pelo contrário, o “belo” era entendido de maneira mais 

ampla, abrangendo todo o “belo natural” (ARÉAS, 2003, p.53). 

 

Estética, como aplicada hoje em dia, foi empregada, pela primeira vez, pelo 

filósofo alemão Alexander Von Baungarten, no século XVIII, para designar o estudo das 

sensações ou a teoria da sensibilidade. Segundo Aumont e Marie (2003 p.108), o estudo da 

expressão começou por volta de 1750, e acabou por designar uma “ciência dos 

sentimentos”, depois uma “ciência do belo”, onde “a palavra é empregada hoje, igualmente, 

no plural, para se referir às diversas concepções de belo e da arte”. 

Na Grécia Clássica, já se fundamentava o tema entre Sócrates, Platão e Aristóteles, 

e muito antes disso supõe-se que, desde os primórdios da história da humanidade, desde que 

o homem produz graficamente, existisse um pensamento estético, por tanto Baungarten, 

somente teria nomeado estes estudos.  

Mas assim como o conceito de belo se transforma com o passar dos tempos, 

também há que se entender que o conceito de estética também mude, sendo assim “não 

existe uma única definição de estética, válida para toda época e todo contexto cultural” 

(OLIVEIRA, 2005, p.29).  

Com esta breve introdução sobre o que vem a ser estética, pode-se começar a 

discorrer sobre a estética no cinema, e para isso é importante salientar a importância do 

porque que compreender as imagens e o que elas estão querendo dizer. O cinema tende a 

envolver por completo o espectador, pois funde a imagem ao som, originando diferentes 

possibilidades de chegada até o mesmo, com isso, fazem-se as interpretações do que é 

percebido de diferentes formas. Através dos códigos que foram passados por meio da 

imagem é que pode se começar a dissecá-la, e assim sentir, conhecer e experimentar as 

sensações que ela quer estender. 

 

Tudo isso porque a imagem é eloqüente. São cores e formas que se articulam para 

veicular significados que muitas vezes, mais do que os textos verbais, ficam 

impressos na consciência do seu interlocutor. Daí a importância de estarmos bem 

equipados para compreender o que as imagens são e o que elas estão 

comunicando (OLIVEIRA, 2005, p.153). 
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A estética no cinema compreende, deste modo, o estudo visual dos filmes, suas 

significações e representações como fenômeno artístico, traduzindo a realidade através 

destas e, levando em consideração a evolução do meio e suas novas possibilidades 

tecnológicas, que também desejam comunicar juntamente com o que já o era usual. 

 

A estética do cinema é, portanto, o estudo do cinema como arte, o estudo dos 

filmes como mensagens artísticas. Ela subentende uma concepção do “belo” e, 

portanto, do gosto e do prazer do espectador, assim como do teórico. Ela depende 

da estética geral, disciplina filosófica que diz respeito ao conjunto das artes 

(AUMONT, 1995, p.15). 

 

A imagem fala por si, uma vez que nela estão somadas o que a narrativa quer dizer, 

o que o autor quer transmitir e mais o que o receptor vai atribuir, dando seu significado, sua 

interpretação. É como se os dados do autor estivessem impressos na imagem e não fosse 

preciso investigá-los antes de lê-los na imagem, e isso faz com que a imagem seja 

autônoma. 

 

Isso caracteriza a autonomia da imagem: os procedimentos relacionais estão ali 

registrados, e são essas relações que a definem como tal, pois tão logo o criador 

termine o seu trabalho, ele não mais lhe pertence. A imagem passa a falar por si 

mesma, independentemente do que seu autor tenha desejado dizer (OLIVEIRA, 

2005, p.52). 

 

A linguagem audiovisual compreende os meios expressivos que vem caracterizar o 

cinema: a imagem em movimento, o material sonoro (música, ruídos, diálogos) e a escrita (o 

que estiver inscrito no interior do plano). O cinema é tido como um grande meio de 

expressão cultural e só vem a ser linguagem, pois é um meio de expressão, uma forma de 

comunicação. Segundo Jean Mitry, citado por Jacques Aumont (1995, p.173), o cinema é 

“capaz de organizar, de construir, de comunicar pensamentos, podendo desenvolver idéias 

que se modificam, formam e transformam, torna-se então uma linguagem, é o que se chama 

uma linguagem”, e assim como na linguagem falada, que tem seus sinais e códigos, tem suas 

peculiaridades, já que é uma reprodução da realidade e quando transportado passa através da 

tela significados que podem ser entendidos em qualquer lugar do globo terrestre.  

Marcel Martin afirma que quando o realizador pretende fazer obra de arte, a sua 

influência sob a coisa filmada é determinante e através dele, o papel criador da câmara, é 

fundamental (2003, p.14), para tanto se faz necessário falar das marcas estéticas de Tim 

Burton, e, além disso, dos movimentos influenciadores do qual ele se inspira e aparecem 

nitidamente em grande parte de seus filmes. 
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3.1 Cinema expressionista alemão 

 

O movimento artístico do expressionismo alemão nasceu maior do que um simples 

movimento de arte, e sim como uma negação ao mundo burguês, como algo que viesse 

transformar a natureza e a sociedade.  

O cinema expressionista alemão teve seu auge entre 1914-1933. Surgiu em meio ao 

fracasso frente à crise econômica e moral que a Alemanha passava após a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), onde fora derrotada. 

Foi através desse sentimento de derrota que o cinema expressionista se 

desenvolveu, dando ênfase às temáticas subjetivas, fantásticas, trágicas, alucinantes e 

sinistras, e, através desse gosto pelo mórbido, foi um terreno fértil para desenvolver em seu 

enredo narrativo, mesmo que sutilmente, a crítica e a angústia do pós guerra.
5
 

O grande acontecimento dos filmes era retratar o real em um ambiente estritamente 

intimista, recriando o mundo através da visão pessoal do realizador.  Além disso, serviram-

se das artes plásticas na composição da imagem utilizando-a no arranjo do cenário, nos 

contrastes de preto e branco, e do teatro onde os personagens eram marcados pelo exagero, 

em uma encenação caricata e bastante teatral. 

 

As diversas definições de expressionismo cinematográfico que foram dadas, as 

quais se inspiraram nas definições pictórica e teatral, são, geralmente, bastante 

arbitrárias, mas todas elas retomam sempre alguns elementos: o tratamento da 

imagem como “gravura” (forte contraste preto e branco); os cenários bem 

gráficos, onde predominam as linhas oblíquas; o jogo “enviesado” dos atores; o 

tema da revolta contra a autoridade (AUMONT; MARIE, 2003, p.113). 

  

 

Utilizavam-se de uma fotografia carregada, a iluminação era destacada pela 

contraposição do claro e escuro, da luz e sombra, oferecendo profundidade aos ambientes. 

Os filmes em preto e branco ajudavam a salientar essas marcas estéticas que o 

expressionismo deleitava-se. Em geral, aconteciam em uma atmosfera de pesadelo, inseridos 

em um universo sobrenatural, os cenários eram impregnados de abstração e distorção, 

claustrofóbicos, e a escuridão predominava. 

 

Nos quesitos não especificamente fílmicos (a iluminação, o cenário o figurino e a 

interpretação dos atores), é atribuída aos filmes expressionistas uma iluminação 

                                                 
5
 Informações retiradas do livro: Expressionismus modernismo. Sem editora. Organização: 

Goethe Institute Brasil, 1983. 
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dramática, altamente contrastada, onde a oposição do claro-escuro sintetiza o 

embate entre as forças do Bem e do Mal comum nos seus enredos. A luz e a 

sombra além de estruturar a cena, demarcar o espaço, conferir relevo à imagem, 

são modeladas para criar uma atmosfera de forte poder simbólico, inclusive ao 

deformar a aparência dos objetos e do cenário. (LIRA, 2008 p.128) 

 

 

Os movimentos de câmera eram lentos e de ângulos bastante dramáticos. As trilhas 

utilizadas eram fúnebres e tristes. Os personagens eram marcantes e possuíam marcas de 

profundidade em sua maquiagem, com tons escuros e olheiras marcadas sob uma pele 

pálida,  

 

Quanto aos elementos da ordem do fílmico, a câmera (o enquadramento com seus 

diversos tipos de planos, ângulos e movimentos) trabalha no sentido de oferecer 

ao olho uma visão insólita do espaço cênico, com angulações oblíquas e 

enquadramentos inusitados. (LIRA, 2008 p.128) 

 

Alguns dos mais importantes cineastas desse movimento foram Fritz Lang que 

dirigiu Metrópolis (1927), M, o vampiro de Dusseldorf (1931); Friedrich Wilhelm Murnau 

que dirigiu Nosferatu (1922), A Última Gargalhada (1925), Fausto (1926) e Aurora (1927) 

e; Robert Wiene com o “O Gabinete do Dr. Caligari” (1919, lançado em 1920), que foi o 

precursor do movimento, também dando origem a expressão “caligarismo” que definia os 

filmes de mesma estética. 

 

3.2 Surrealismo 

 

O movimento surrealista tem início em 1924 e tem grande influência da linguagem 

simbolista, proveniente dos estudos de Sigmund Freud sobre o inconsciente e os sonhos. 

Também tinham como orientação não fazer críticas diretas a situação política da época, pois 

acreditavam na liberdade da mente humana, e na importância do inconsciente na 

criatividade, deixando nas entrelinhas sua indignação com a imposição moral e 

comportamental feitas pela burguesia.  

O cinema chega para o Surrealismo, como um suporte onde a técnica pode ser 

aproveitada completamente, uma vez que o tempo real é o espaço do filme, mas que 

reproduz o sonho.  

Com o predomínio da imaginação sobre a realidade e com a busca de transformar o 

mundo, no cinema sua preocupação se desloca da narrativa, e deposita forças na imagem, 
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principal matéria prima do movimento. Nos diálogos, envolve na narrativa certa plasticidade 

para que, a mesma, seja desenvolvida na imaginação, por isso grande influência da poesia e 

artes plásticas nesse campo, não possuindo, na maioria das vezes, nenhuma pretensão em 

passar alguma mensagem, mas sim, exaltar essas contradições humanas expostas através dos 

jogos inconscientes. 

Os artistas consideravam que o todo se forma através da mescla entre consciente e 

inconsciente, claro e confuso, há ausência de máscaras, disfarces e hipocrisias, não 

importando os pensamentos mais sujos e proibidos que faz o inconsciente, retratando assim 

não o universo exterior mais o interior. Isso evidencia  

 

a capacidade do cinema surrealista em passar do estático para o dinâmico, de um 

sistema de lógica para um modo de ação, constituindo uma característica dialética 

marxista. A câmera integra vida e sonho, o presente e o passado, como se não 

houvesse contradição (LEITE; ALVES, 2008, p.01). 

 

Luis Buñel é o cineasta surrealista de maior renome, em O Anjo Exterminador faz 

uma crítica indireta à classe burguesa da época, valorizando os elementos inconscientes e os 

sonhos e investindo na estética, na plasticidade para desenvolver a narrativa. 

 

4. Tim Burton e o cinema de autor 

 

Timothy William Burton nasceu na cidade de Burbank, no estado da Califórnia, no 

ano de 1958. Sua cidade é, até hoje, reconhecida por abrigar diversos estúdios de cinema e 

televisão e também por possuir diversas personalidades e trabalhadores da área. 

Desde a infância já se interessava pela temática do fantástico, tendo como 

principais referências o escritor Edgar Allan Poe, um dos precursores no gênero fantástico e 

ficção científica modernas, e o ator Vincent Leonard Price Jr. (Vincent Price), que fez sucesso 

na década de 50 com filmes de terror. 

Em 1976, Tim Burton entrou para o Instituto de Arte da Califórnia, onde se 

especializou em animação. Três anos depois começou a trabalhar na Disney como desenhista; 

logo após trabalhou na Fox, onde foi designer de personagens e, um tempo depois migrou para 

a Warner. 
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Sua filmografia como diretor inclui os filmes: Vincent (1982), As grandes 

aventuras de Pee-wee e Frankenweenie (1985), Os Fantasmas se Divertem (1988), Batman 

(1989), Edward Mãos de Tesoura (1990), Batman – o retorno (1992), O estranho mundo de 

Jack (1993), Ed Wood (1994), Marte Ataca! (1996), A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça 

(1999), Planeta dos Macacos (2001), Peixe Grande (2003), Noiva Cadáver (2005), A Fantástica 

Fábrica de Chocolate (2005), Sweeney Todd (2007), Alice no País das Maravilhas (2010).  

O cinema de Tim Burton é bem característico, difícil olhar algum filme de sua 

autoria e não identificar suas marcas. Geralmente o terror e a comédia, o infantil e o adulto, o 

obscuro e o romântico, o insólito, o diferente, a mescla do real com a fantasia, o humor e o 

drama, se encontram em sua narrativa: “entre todos esses filmes verifica-se, em comum o 

elemento do imaginário: este está no centro das suas histórias e determina o desenvolvimento 

das personagens, muitas delas fantásticas” (SOARES, 2008, p.52). O que acontece nas 

produções de Burton é que muitas vezes o diferencial encontra-se na imagem, como se a 

mesma falasse por si através de marcas estéticas inconfundíveis que ele transporta para a tela.  

Pode-se introduzir o assunto a partir do fato que o encargo artístico de um filme, 

geralmente, é concorrido entre seus três principais executores: o roteirista, o produtor e o 

diretor. 

 

No interior da Cahiers Du Cinema, defendeu, na década de 1950, a idéia – bem 

paradoxal, na ocasião – de que a responsabilidade artística de um filme devia ser 

atribuída a seu diretor, ao menos em um certo número de casos em que este tinha 

uma personalidade reconhecida, um estilo, eventualmente uma temática, que lhe 

eram próprios (AUMONT;MARIE, 2003, p. 184). 

 

Desta maneira, podemos incluir o cinema de Tim Burton dentro do conceito de 

cinema autor. O autorismo como também era conhecido, teve início no final da década de 50 

(cinquenta), início da década de 60 (sessenta), e passou a dominar a crítica e a teoria do 

cinema. 

 

Num movimento paralelo à grande indústria, consolidou-se o cinema 

independente, capaz de transportar idéias e concepções artísticas que, mesmo não 

direcionadas a atender a grande audiência das outras produções, poderiam ser 

acessadas em salas, à parte do sistema “hollywoodiano”. Este segmento embora 

não tivesse freqüência de público tão significativa, rompeu, pela primeira vez, 

com o sistema industrial das grandes corporações (DE LUCA, 2004, p.189-190). 
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Bazin foi um dos principais fundamentadores do movimento, e afirmava que a 

existência do cinema precedia a sua essência. Stam, baseado nesses estudos, fala do autorismo 

como algo que formou 

 

um palimpsesto de influências culturais, combinando noções românticas do artista, 

noções existencialistas de autenticidade e liberdade, noções modernista-

formalistas de descontinuidade e de reflexividade especificada pela mídia, e um 

gosto “proto-pós moderno” por artes e gêneros “menores” como o filme musical e 

o filme B (STAM, 2008, p.331). 

 

Com isso fica ainda mais fácil de situar Burton nesse movimento, uma vez que seus 

filmes são considerados cinema de arte, filmes que possuem uma identidade própria, que 

trazem peculiaridades estéticas, e ainda fazem os espectadores mergulharem em sua 

subjetividade. 

Acerca deste conceito, Gabriela Leite e Mariana Alves mostram as diferenças que 

possuem o cinema de arte e o cinema comercial: 

 

O cinema de arte, que seria mais filosófico, tendo uma mensagem ou ideologia por 

trás e uma estética impecável e se oporia ao cinema comercial que consistiria em 

entretenimento puro, enredos sem conteúdo, efeitos especiais amplamente 

utilizados supostamente com o intuito de camuflar as falhas do filme (LEITE; 

ALVES, 2008, p.01) 

 

Mesmo que os filmes feitos pelo diretor arrecadem milhões em bilheteria, ou 

bilhões
6
 como foi o caso de Alice, e não deixe de ser um filme comercial, o cinema de Tim 

Burton, ainda assim, faz o espectador mergulhar em sua visão de mundo, proporcionando 

outro pensamento sobre o mesmo, propondo um debate mais filosófico acerca dos assuntos 

tratados. Mesmo sendo realizado sob os princípios da tecnologia 3D, essa não busca 

mascarar algum defeito ou falha da narrativa. Nesse caso, a tecnologia digital vem para 

somar-se na experiência da platéia, que pode experimentar em meio ao prazer estético, a arte 

que Burton pretende difundir. 

 

Para Truffaut, o novo cinema se assemelharia a quem o realizasse, não tanto pelo 

conteúdo autobiográfico, mas pelo estilo, que impregna o filme com a 

personalidade do seu diretor. Os diretores intrinsecamente vigorosos, afirmava a 

teoria do autor, exibirão no decorrer dos anos uma personalidade estilística e 

tematicamente reconhecível, mesmo trabalhando nos estúdios hollywoodianos. Em 

                                                 
6
  "Alice" atinge marca de US$ 1 bilhão em bilheterias” Folha de São Paulo Folha.com - Ilustrada 27 de maio de 2010. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/741843-alice-atinge-marca-de-us-1-bilhao-em-bilheterias.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/741843-alice-atinge-marca-de-us-1-bilhao-em-bilheterias.shtml
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resumo, o verdadeiro talento sobressairá, não importando as circunstâncias 

(STAM, 2003, p.103). 

 

E ainda nesse sentido, pode-se agregar às suas obras o conceito (rótulo) de cult, 

visto que seus filmes constituem o „cinema de arte‟, e ainda assim são comerciais:  

  

No campo dos estudos de cinema, o conceito de Cult expressa uma categoria 

polêmica e incrivelmente difícil de definir. Ela pode abarcar tanto obras 

características do registro cultural ligado à “alta cultura” (o cinema autoral, os 

filmes “de arte”) quanto produtos identificados freqüentemente como descartáveis 

e de mau gosto. O que tal categoria tem de interessante é precisamente esse poder 

de reunir pólos aparentemente opostos dos regimes de valor cultural (FELINTO, 

2010, p.19). 

 

Com isso, Tim Burton, dentro dos conceitos de cinema de autor, se destaca pelo 

fato de trazer em seu conteúdo narrativo cinematográfico, temáticas que remetem a uma maior 

profundidade intelectual-filosófica, pois trabalham com o interior do espectador de alguma 

forma, agregando a isso também uma estética do fantástico, a qual já é uma característica de 

seus filmes, trazendo vida para a obra de Carroll, mesmo que com abordagem diferenciada. 

Ainda sobre o cinema de autor mesmo que até hoje seja discutido entre os críticos 

de cinema, atualmente uma série de festivais, biografias e homenagens demonstram o que ficou 

da exaltação do diretor/autor, como uma conseqüência simbólica a política de autor. 
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa proposta tem natureza qualitativa, e é desenvolvida através de um 

estudo de caso que permite amplo conhecimento sobre o objeto em questão: o filme „Alice 

no País das Maravilhas‟, de Tim Burton. 

 

O estudo de caso reúne, tanto quanto possível, informações numerosas e 

detalhadas para apreender a totalidade de uma situação. Por isso, também sugerem 

o uso de técnicas de coleta das informações igualmente variadas (observações, 

entrevistas, documentos) e refinadas como observação participante.[...] É a 

estratégia preferida quando é preciso responder questões do tipo “como” e “por 

que” o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real 

(DUARTE, 2005, p.216). 

 

O corpus escolhido são trechos e frames do filme „Alice no país das maravilhas‟, 

por ser uma adaptação de obra literária que se insere num contexto cinematográfico de 

ampla difusão das novas tecnologias, mais especificamente o 3D, peculiaridades estas que 

são a base do estudo deste projeto.  

A técnica utilizada diz respeito à análise de conteúdo, a qual 

 

embora seja considerada uma técnica híbrida por fazer ponte entre o formalismo 

estatístico e a análise qualitativa de materiais, a análise de conteúdo oscila entre 

esses dois pólos, ora valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo 

dependendo da ideologia e dos interesses do pesquisador (FONSECA JR, 2005, 

p.285) 

 

A análise de conteúdo será utilizada no que se refere à descrição e interpretação do 

que o corpus comunica, uma vez que partimos para uma perspectiva analítica qualitativa. A 

fim de estreitar os laços com as pesquisas cinematográficas, a análise fílmica traz para a 

operacionalização da análise de conteúdo os elementos e categorias de análise, tais como: 

(1) os elementos da estética visual presentes nas cenas; (2) as relações desses elementos com 

a linguagem autoral de Tim Burton; (3) análise dos sentidos visuais e suas relações com a 

narrativa adaptada do livro para o filme.  

 

Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E, se 

considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das formas 

fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes 

inscrevem-se em correntes, em tendências e até em „escolas‟ estéticas, ou nelas se 

inspiram a posteriori (VANOYE, 1994, p.23). 
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Além de ser uma adaptação de duas obras literárias, já citadas anteriormente, que 

mesmo não contendo o conteúdo idêntico ao dos livros do qual a narrativa se baseia, esta faz 

menções às obras anteriormente escritas, resgatando delas diversos aspectos que se 

encontram no decorrer do filme. Assim,  

 

Estamos cercados por um dilúvio de imagens. Seu número é tão grande, estão 

presentes tão “naturalmente”, são tão fáceis de consumir que nos esquecemos que 

são o produto de múltiplas manipulações, complexas, às vezes muito elaboradas. 

O desafio da análise talvez seja reforçar o deslumbramento do espectador, quando 

merece ficar maravilhado, mas tornando um deslumbramento participante [...] 

(VANOYE, 1994, p.13). 

 

A análise fílmica contribui no processo de análise de conteúdo porque busca 

 

Despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e dominar materiais 

que nãos e percebem isoladamente, “a olho nu”, pois se tomado pela totalidade. 

Parte-se por tanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de 

elementos distintos do filme (VANOYE, 1994, p.15). 

 

 Sobre o estudo da estética da linguagem visual de um filme é importante salientar, 

para esta pesquisa, os seguintes aspectos a serem analisados: a) iluminação, b) cor, c) 

cenário, d) figurino, e) maquiagem, f) enquadramento (planos), e g) trilha sonora. Através 

desses componentes é possível definir boa parte do que está sendo expresso dentro da 

narrativa como informações sobre tempo e espaço onde ela está inserida, características dos 

personagens, o despertar de sentimentos e efeitos (drama, suspense, terror, comédia etc.), 

provocados pela mesma. 

a) Iluminação: 

O cinema se vale desta fonte, primeiro porque sem ela não poderia ser projetado em 

uma tela, e segundo que, por fazer a utilização dela em cena, se dá ao deleite de 

experimentar das diversas cores que se fazem através da mesma. Pois, diferente de uma 

aquarela, em que o artista possui diversas possibilidades de cor, no cinema é preciso buscar 

na luz uma maneira de encontrar as tonalidades necessárias para a composição de cenário, 

tempo narrativo e criação de tons específicos para designar alguma sensação, alguma 

atmosfera que adentre na história. 

Os climas singulares produzidos pela iluminação afetam diretamente o observador. 

É através dela que se tem a localização no tempo e no espaço que está sendo explorado pela 

narrativa, por isso dá ritmo ao filme, constrói e designa os interesses dentro da cena. 



36 

No início do cinema, a utilização da luz era, basicamente, feita através da luz solar 

e, as condições das filmagens muitas vezes eram abreviadas pela falta de técnica e aparato 

tecnológico necessário para captá-la adequadamente. Ainda hoje, o sol é referência principal 

para a composição da luz, seja a filmagem interna ou externa. 

Através do contraste entre luz e sombra se dá o molde das imagens que devem ser 

transmitidas. Para isto, se utiliza de duas formas de iluminação: a natural, obtida através da 

luz solar, ou a artificial obtida através das diversos modelos de luz que compõem a gama de 

suportes existentes para tal. 

A luz pode ser dura (direta) ou difusa (suave), e a diferença se dá quando, na 

primeira, as sombras e contrastes são exagerados, delineando e apresentando nitidamente a 

imagem, enquanto na segunda a luz sofre uma propagação maior, e o objeto pode diminuir 

seu contorno, e até mesmo desaparecer. 

 

Portanto, a diferença entre luz dura e luz difusa está nas propriedades 

contrastantes de cada uma. A luz dura não possui zona de penumbra entre a 

sombra e a luz, e a luz difusa a possui em vários graus, até o total 

desaparecimento das sombras e ausência de contrastes (SALLES, p.73, 2009). 

 

A importância da análise da iluminação em Tim Burton é intensa, pois, este se 

deslava de sua utilização para compor seus cenários e questões espaciais, criando climas e 

ambientes inusitados, encontrando na mesma, as diversas possibilidades artísticas de cor que 

refletem como uma marca pessoal em seus filmes e, também, como um fator influenciador 

na dramaticidade das cenas, podendo expressar diversos sentimentos e provocar emoções. 

b) Cor 

A imagem dos filmes foi por muito tempo feita em escala de cinzas, o preto e 

branco dominante não possibilitavam apresentar por meio da cor alguma realidade. Para 

isso, Mèlies e Pathé, dentre outros, utilizavam a técnica de coloração, pintavam cada frame 

diretamente no filme, e se utilizavam da técnica de colagem, para dar maior realidade as 

suas películas.  

Entretanto, não demorou muito tempo para que os cineastas descobrissem novas 

técnicas como o tingimento (procedimentos aplicados de modo a colorir toda imagem) e a 

viragem (apenas nas partes em preto), como descreve Aumont e Marie (2003). 

Após diversas tentativas de colorir o filme, surge uma película especial que permite 

capturar a cor natural no momento da cena, esses avanços se deram por volta da década de 
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vinte, e se desenvolveram ao longo dos anos, chegando na década de sessenta a 

consolidação e hegemonia dos filmes coloridos. 

A cor contribui para o caráter dramático da história e, anuncia muito do que o 

autor/diretor quer transpor, podendo definir o quanto de real, ou fantástico está embutido na 

narrativa, expressando metaforicamente algumas sensações que são emitidas por meio da 

coloração. Tem uma afinidade com as emoções e está impregnada de significações, afetando 

o psicológico diretamente, já que este recebe-as e lhes confere valores específicos, fazendo 

com que muitas interpretações sejam de nível bastante subjetivo. 

c) Cenário 

O cenário pode ser real, que é quando este já existe, ou pode ser construído, criado 

para compor a narrativa, e podem ser tanto internos quanto externos, nestas duas distinções. 

A estilização do cenário e sua composição podem contar muito da história, podendo através 

dele reunir diversas características.  

Marcel Martin (2003) classifica os cenários da seguinte maneira: 

a) Realista: quando não tem nenhuma outra implicação, a não significar aquilo que é, a 

realidade materializada. 

b) Impressionista: o cenário/paisagem é escolhido em função da dominante psicológica da 

ação, condicionando e refletindo o drama das personagens, podendo ser sensualista, ou 

intelectualista, objetivista, e geralmente é um cenário natural. 

c) Expressionista: é criado artificialmente para sugerir uma impressão plástica convergente 

com a dominante psicológica da ação. Baseia-se numa visão subjetiva do mundo, trazendo 

deformações e estilizações simbólicas em seu conteúdo cênico. (p.79-80) 

d) Figurino 

O figurino é um meio de expressão fílmica. apresenta características, 

principalmente referentes às personagens, seus aspectos psicológicos e comportamentais 

estados emocionais,  

Se se pretender caracterizar o cinema como um olho indiscreto que vagueia  em 

torno do homem, observando suas atitudes, seus gestos, as suas emoções, é 

necessário admitir que o vestuário é aquilo que está mais próximo do indivíduo, 

aquilo que, unindo-se à sua forma, o embeleza, ou pelo contrário, distingue e 

conforta sua personalidade (MARTIN, 2003, p. 76). 

 

O figurino pode também exprimir a classe social, identificar o tempo da narrativa, e 

destacar os personagens em determinados cenários. 
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e) Maquiagem  

Existe uma diferença significativa no que se trata de maquiagem cinematográfica, 

para a maquiagem comum, da qual as mulheres se utilizam no dia a dia.  

No cinema, geralmente o que se busca é simular a realidade, a naturalidade. Há 

uma maior preocupação em balancear, delinear, dar textura, curvas, iniciando-se um 

processo de correção da personagem, já que vai ser captada pela câmera. 

f) Enquadramento (planos) 

Enquadramento surgiu a partir da palavra „quadro‟ e é o que frente a câmera será 

captado e logo, será visto pelo espectador. É possível através do enquadramento definir qual 

o elemento e ângulo que serão captados e explorar a profundidade que se pretende alcançar. 

Aumont e Marie definem que “enquadrar” e “enquadramento” apareceram com o 

cinema para designar, o conjunto do processo, mental e material, pelo qual se chega a uma 

imagem que contém um certo campo visto de um certo ângulo” (2004, p.98). O 

enquadramento traz a possibilidade da criação de metáforas e simbolismo, como em um 

quadro. 

O plano mostra o que foi filmado em relação ao que restou da tela. A seguir alguns 

exemplos de planos: 

1. Plano geral: enquadramento que mostra o ator de corpo inteiro.  

2. Plano americano: enquadramento que mostra a personagem dos joelhos para cima ou 

da cintura para cima, bastante utilizado em filmes de faroste. 

3. Plano conjunto: enquadramento que corta o ator na altura dos joelhos ou um pouco 

abaixo. (é um pouco mais aberto que o plano americano) 

4. Plano médio: enquadramento que mostra o ator da cintura para cima.  

5. Primeiríssimo plano: enquadramento que mostra apenas a cabeça do ator.  

6. Primeiro plano: enquadramento que mostra a cabeça do ator, cortando-o na altura do 

peito. Enfatiza emoções vividas pelas personagens.  

7. Plano detalhe: foco em algum detalhe do personagem, ou na cena. 

8. Close up: quando a  câmera fecha no rosto do ator. 

 

g) Trilha Sonora  

Sem dúvida alguma o som modificou a estética do cinema. A trilha sonora, ou 

soundtrack, como é sua origem no inglês, se refere ao conjunto sonoro de um filme, que 

inclui os efeitos sonoros, a música e os diálogos. 
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O som se funde com a narrativa, chegando ao cinema de modo a complementar a 

narrativa, pois assim como esta quer comunicar alguma coisa, o som também chega ao 

receptor trazendo informações e causando diversas sensações. 

De alguma forma ela está colocada no filme, seja em ruídos, seja uma respiração 

lenta, ofegante, um suspiro, uma cantar de pássaro, um carro passando rápido, uma 

explosão, uma trilha de suspense, um clima de romance, comédia, terror, etc. 

A música no cinema existe de modo a tocar o receptor, e esta talvez seja uma das 

definições mais justas para sua função enquanto linguagem audiovisual. 

 

A influência que a música exerce sobre as pessoas é muito forte e está ligada 

diretamente à sua independência como forma de comunicação. A música sozinha 

já tem um grande poder de comunicação emocional. O cinema é uma criação 

coletiva, mais dependente de outros recursos, usa mais sentidos, e com isso 

necessita de outros elementos (BERCHAMANS, 2006, p.22-23). 

 

Se a música, então, tem o poder de comunicar emocionalmente, ela pode tanto 

melhorar quanto piorar um filme. Uma boa trilha vai passar elementos do filme juntamente 

com a narrativa, com a imagem, podendo dizer muito do que está sendo transmitido pela 

cena. Berchmans (2006) diz que parece haver um consenso entre os compositores de trilhas 

no sentido que esta deve servir o filme. “Ela deve auxiliar a narrativa, seus personagens, seu 

ritmo, suas texturas, sua linguagem, seus requisitos dramáticos.” (BERCHMANS, 2006, 

p.20) 

A partir disto, ocorre o afastamento do objeto, e deste modo começa-se a análise de 

forma a trazer tudo o que se pretende investigar sobre seu conteúdo. Uma vez inserida no 

Campo da Comunicação, pode vir a apoiar a interpretação dos textos sobre as obras 

literárias que virão a ser analisadas. 
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5. ANÁLISE 

 

O filme passa em três momentos: o das lembranças infantis de Alice e seus 

pesadelos que se repetem até ela chegar a um mundo subterrâneo e se deparar com 

personagens malucos. Em seguida, se observa uma Alice jovem e cheia de dúvidas, como 

qualquer adolescente, tentando encontrar-se dentro de si e que, em um momento de decisão, 

acaba “caindo” novamente no mundo de seus pesadelos. No último momento, tem-se uma 

Alice adulta, tomando suas decisões, segura de si e cheia de propósitos. A história do filme 

nada mais é do que o rito de passagem da adolescência para a fase adulta.  

As relações familiares da personagem são marcadas pelas lembranças do pai, 

falecido, que sempre lhe encorajou frente aos acontecimentos. A jovem está sob os olhos da 

mãe, que pensava em „salvar‟ a família casando-a com um lorde, filho do sócio do marido 

falecido.  

Outra personagem, a irmã de Alice, parece bastante fútil, acredita que a beleza 

acaba ainda muito jovem, sendo mais importante casar de uma vez do que ficar solteirona e 

ser um entrave para a mãe. Casada com um suposto „bom moço‟, que a traia 

descaradamente, demonstra que sua relação tinha mais importância pelo status do que pelo 

sentimento, e parece fingir não notar as atitudes do marido. 

Já no início do filme, se dá a ideia de como a loucura é tratada no filme, sob um 

olhar sutil e infantil, onde os loucos são as melhores pessoas para se ter por perto. Nesse 

mesmo pensamento coloca-se a transformação de Alice no filme, que é metaforizada do 

começo ao fim do filme, passando por diversos destes personagens malucos, tendo início na 

perseguição ao Coelho Branco. Após saber sobre a proposta de casamento, quando avista o 

coelho no jardim, resolve segui-lo. A urgência, demonstrada na busca pelas respostas que 

procurava, parece estar simbolizada pelo tempo do relógio (cronológico), que é o adorno 

que se faz representado pela personagem Coelho Branco, numa espécie de corrida atrás do 

tempo. A perseguição faz com que Alice encontre a toca do coelho, essa que dá acesso à 

entrada no País das Maravilhas. 

Chegando lá, a metáfora entra em cena com a lagarta, com quem Alice tem 

encontros frequentes e pontuais, durante o decorrer do filme. A lagarta Absolem, absoluta e 

sábia, como é descrita pelas outras personagens, tem o papel interessante de indagar Alice a 

cada encontro com a pergunta: - “Quem é você?”, e aparecer nos momentos extremos da 

narrativa. 
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Em muitos desses encontros, fica sugerido que a lagarta é a própria Alice, como se 

os questionamentos feitos por ela fossem os mesmos que Alice está fazendo para si. Pode-se 

dizer que é o lado obscuro da personagem.  

Na chegada ao País das Maravilhas, Alice, em seu primeiro encontro com a lagarta, 

fica completamente confusa, pois esta supõe que todos „devem‟ se conhecer, e deixa 

subtendido que nem todos o fazem, e ainda diz, que ela talvez seja, mas que ainda não é a 

Alice, totalmente. No mesmo, descobre que no mundo subterrâneo há um oráculo, e que 

além de ser esperada por ali, possui deveres, e não entende porque ela é a encarregada destas 

obrigações, colocando em dúvida sua própria existência dentro deste „sonho‟, pois nega o 

envolvimento com este mundo, e não aceita a idéia de ter de matar o monstro que aparece no 

oráculo. 

Este monstro nada mais é que os medos que Alice precisa enfrentar para compor 

esse processo de construção de si. Enquanto na vida real Alice toma rumos do que virá a ser, 

a lagarta tornar-se-á uma borboleta, simbolizando esse processo conjunto metaforizado pela 

narrativa, onde as duas atravessam o processo de mutação, ficando livres de seus casulos, 

uma se tornando borboleta e, a outra, livre para ser o quiser. 

O Gato de Cheshire já não lhe aponta os caminhos, como mostrado na história 

original; ela mesma passa a desbravá-los, já se importando aonde vai chegar.  

No decorrer do tempo em que ela está no Mundo Subterrâneo, sua coragem começa 

a se moldar, principalmente em seus encontros com o Chapeleiro Maluco que acredita 

fielmente que ela seja Alice, e que esta somente havia perdido um pouco de sua „muiteza‟.  

A „muiteza‟ da qual o Chapeleiro Maluco se refere no filme, é algo que no livro Alice tem 

bastante, pois ela não se amedronta frente às situações, não aceita nada que não lhe seja 

agradável, contando que são coisas completamente novas, essas que são colocadas a sua 

frente, Alice no livro é mais corajosa. Ndo filme está mais temerosa e menos confiante, o 

que é uma marca também da passagem de uma fase infantil para uma fase adulta, uma 

marca adolescente, e está na busca dessa „muiteza‟, que parece ser o trunfo para chegar a 

fase adulta. Diferente do livro, que Alice passa boa parte tentando entender quem ela não é, 

usando um processo de eliminação, no filme ela quer saber quem ela é, e faz isto pelo meio 

das buscas em si, ao enfrentar seus medos.  

O dia no qual ela enfrenta seus medos é chamado de Gloriandei, que nada mais é 

do que uma batalha política entre a Rainha Branca, da qual Alice é aliada junto à grande 

parte das personagens, e a Rainha Vermelha, Alice luta com o dragão Jabberwocky, e vence. 
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Nota-se muito sutilmente, também, uma relação mais aprofundada da Alice com o 

Chapeleiro Maluco, onde ele parece estar sempre notando a mudança de tamanho de Alice, 

para que ela fique do „tamanho certo‟, que seria o mesmo tamanho dele. 

Essas mudanças de tamanho, o sonho, a fantasia, fazem parte de uma estética 

surrealista da qual o diretor se utiliza, uma vez que imerge no campo dos sonhos, e este 

passa a predominar a narrativa e o tempo „real‟. 

Este pequeno relato é feito sobre a visão pessoal interpretada do filme e livros de 

Lewis Carroll. Por ser de um conteúdo muito abrangente, foram selecionadas algumas cenas 

e trechos, das quais, ao serem analisadas, se encontra muito do que foi transposto do livro 

para o filme e do universo do diretor para o filme. 

 

5.1 ANÁLISE DOS FRAGMENTOS FÍLMICOS 

 

Os fragmentos fílmicos serão divididos a seguir em narrativa e estética. No 

primeiro, são retiradas cenas do filme e comparadas ao livro de Lewis Carroll, fazendo 

menção ao que foi transportado do mesmo e o que muda nesta transposição. No segundo 

momento há a comparação de frames de diferentes filmes de Tim Burton, destacando suas 

marcas pessoais estéticas, a fim de salientar o que foi proposto no corpus com a „teoria do 

autor‟. Para isto serão analisados os seguintes aspectos: 

(1) os elementos da estética visual presentes nas cenas;  

(2) as relações desses elementos com a linguagem autoral de Tim Burton;  

(3) análise dos sentidos visuais e suas relações com a narrativa adaptada do livro para 

o filme.  

 

5.1.1 A chegada ao jardim 

Nesta cena do filme (ANEXO I), é possível analisar os dois aspectos que se procura 

trabalhar na análise. Primeiramente, o aspecto da narrativa e depois o aspecto estético, 

buscando influências em filmes anteriores do diretor. 

No trecho do filme que foi capturado, com Alice chegando ao jardim, encontra-se 

muito do capítulo segundo (ANEXO II) e terceiro (ANEXO III) do livro “Através do 

Espelho e o que Alice encontrou por lá”, intitulados: “O jardim das flores vivas” e “Insetos 

do Espelho”. 
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As situações apresentadas no filme diferem das do livro apenas porque neste Alice 

está chegando ao País das Maravilhas mais velha, e de uma forma diferente da que chegou 

presente no livro. Enquanto no livro, chega através de morros e estradas que se movem, tem 

conversas com as flores e os animais que a cercam, um encontro com a Rainha Vermelha, e 

faz uma viagem de trem por entre as casas de um tabuleiro de xadrez, na nova versão ela 

chega mais quieta, mas não menos curiosa. As semelhanças da narrativa neste trecho ficam 

marcadas pela curiosidade de Alice frente ao “jardim de flores enormes”, pela presença de 

insetos e animais estranhos. 

O trecho é carregado de valor visual e auditivo, onde o envolvimento da cena se faz 

em torno do peso da trilha sonora e da imagem em si, comunicando sem a necessidade do 

uso palavras. O silêncio que a cena apresenta faz com que a experiência visual se torne mais 

forte, e os coros que complementam a trilha dão um tom de descoberta, de desbravamento. 

Alice somente fala a frase: - “Cada vez mais curiosa”, enquanto adentra no jardim. 

Portanto, retira-se do livro muito do cenário reproduzido no filme, deixando o 

aspecto narrativo se reformular nesse novo tempo em que é colocada a história, exaltando a 

imagem, retirando do texto apenas a essência do que é o jardim, de como ele é visto na 

chegada de Alice. As flores, o colorido, os animais estranhos, os insetos que sobrevoam a 

cena („moscavalos‟, por exemplo) são elementos que se mantém, e causam a sensação de 

que já se visualizou o jardim antes.  

Os enquadramentos se fazem bem colocados, mostrando a Alice em um plano geral 

chegando ao jardim, com um acompanhamento da câmera enquanto ela desce as escadas. 

Em um próximo plano aberto, a câmera passa atrás da personagem e dá uma visão geral da 

paisagem. 

Desta primeira vista geral, já se tem a primeira referência estética do diretor na 

cena: as esculturas de jardim (Figura 3). 
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Figura 3 Frame de Alice no País das Maravilhas, vista do jardim. 

 

As esculturas de jardim estão presentes na construção visual do diretor no filme  

Edward Mãos de Tesoura (1990), e complementam o visual do jardim do País das 

Maravilhas (Figura 4 e 5).  

 

 

Figura 4 e 5 Frames do jardim de Edward Mãos de Tesoura. 

 

Ainda buscando referências em Edward, encontra-se semelhança na maneira como 

a personagem chega ao jardim, que é muito parecida coma chegada de Peg, personagem  

que guia Edward a um novo mundo, ao castelo. 
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Figura 6 Frame de Alice no País das Maravilhas, a entrada no jardim. 

 

 

 

 

 

Figura 7 frame de Edward Mãos de Tesoura, a chegada de Peg ao jardim. 

 

Mesmo com a diferença da narrativa, as impressões de encantamento, de ambas as 

personagens, se fazem em meio a estes cenários que reproduzem sonhos. Em Alice, ainda 
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mais que em Edward, o autor se preocupa em dar um tom onírico à cena, e faz isso na 

utilização de cores frias em boa parte do cenário e figurino. Utiliza tons azulados no céu 

nublado de nuvens carregadas, com destaque no verde das plantas do jardim, e usa cores 

quentes e variadas nas flores, e nos animais que passam pela cena (insetos e uma espécie de 

porco verde). A iluminação é de uma luz macia, granulada. Em Edward, apesar da narrativa 

se tratar de uma ficção, o personagem diferente de Alice está inserido no mundo real, 

portanto as cores utilizadas no cenário são mais limpas e claras, têm uma luz solar direta, 

dura, dando mais realidade à cena.  

Outra marca estética encontrada é o tronco de árvore que Alice passa na descida da 

escadaria, que pode fazer referência ao filme O Estranho Mundo de Jack (1993). 

 

 

Figura 8 Frame de Alice no País das Maravilhas. 
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Figura 9 Frame de O Estranho Mundo de Jack. 

 

 Em “O Estranho Mundo de Jack” (1993), Tim Burton tem participação no roteiro 

e na produção do filme, e fica evidente sua marca visual impressa na cena. 

Observando a narrativa neste trecho, torna-se visível que é transposto do livro para 

o filme, a essência visual do jardim, incorporando o enredo do filme uma nova história, uma 

nova chegada da Alice no mesmo. 

Em relação a estética visual do diretor, se encontra muito de seu universo impresso 

nas cenas, uma vez que este traz elementos de outros de seus filmes para compor o cenário, 

numa espécie de assinatura visual. 

 

5.1.2 Chapeleiro Maluco na prisão. 

 

 

Figura 10 Frame de Alice no País das Maravilhas, a prisão do Chapeleiro Maluco. 
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Figura 11 Frame de Alice no País das Maravilhas, a prisão do Chapeleiro Maluco. 

 

 

Figura 12 Frame de Vicent (1982) 

 

Vincent (1982) foi o primeiro curta-metragem produzido na técnica stop motion, 

por Tim Burton, quando entrou para os estúdios Disney. O curta é uma homenagem ao seu 

ídolo Vincent Price, ator norte americano que ficou conhecido por atuar, principalmente, em 

filmes de terror e suspense e que neste, além de ser o homenageado, participou como 

narrador.  

Feito em preto e branco, gira em torno da narrativa fantástica, com pitadas 

mórbidas e macabras, contendo no final um poema famoso de Edgar Allan Poe, outra grande 

influência do diretor, chamado O Corvo. 

As imagens inspiradas no expressionismo alemão com influências também do 

Surrealismo, trazem um toque semelhante aos do “Gabinete do Dr. Caligari (1919), um 

clássico do expressionismo alemão, onde os personagens possuem olhos fundos e olheiras 
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escuras, além de cores pálidas. O surrealismo se faz presente na narrativa, onde há 

predomínio da imaginação e do sonho sobre a realidade. 

A estética expressionista marcada pelo jogo de claro/escuro também é semelhante 

nesta cena de (ANEXO 2) Alice. Aqui o Chapeleiro é mostrado em um cenário de sombras e 

contrastes bastante salientes, em tons sombrios e caóticos, na prisão do Castelo Vermelho, 

rumo à decapitação ordenada pela Rainha Vermelha. O ambiente nevoado e a escuridão 

trazem suspense para cena, e o reforço das sombras e contrastes dão mais força à 

dramaticidade, mostrando o suposto encontro com a morte que haverá logo em seguida. O 

enquadramento das cenas é bastante semelhante, inclusive o jogo de luz feito em ambas. 

A cor da cena também se difere das demais por demonstrar uma sensação de 

aprisionamento, tendo sido feita em tons de sépia. O enquadramento se faz de forma a 

apresentar ao espectador o cenário aprisionador da cadeia, dando uma visão geral e fechando 

na personagem, aproximando sua face e mostrando suas expressões. 

A própria maquiagem do Chapeleiro Maluco, traz a cor pálida exaltada e olhos um 

tanto fundos, além de movimentos exagerados, caricatos, bastante teatrais, como em 

Vincent.  

Na entrada da cena, o não uso dos diálogos e o silêncio da personagem salientam a 

imagem, o que também é uma característica do cinema expressionista alemão. A trilha 

utilizada envolve suspense e drama, já que é apresentada no momento anterior da suposta 

execução do Chapeleiro Maluco e da marmota Mallymkun, que, na cena, se encontra na 

gaiola pendurada em frente ao cárcere. 

O diálogo com o gato Cheshire é bastante metafórico, onde este pede ao Chapeleiro 

para que deixe o chapéu, pelo qual é apaixonado, como um presente, já que irá morrer. Nas 

entrelinhas, porém, parece dizer o quanto gosta do Chapeleiro e que pretende ajudá-lo 

através do chapéu. 

Neste trecho, é possível encontrar a marca estética de Tim Burton bastante 

evidente, fazendo a comparação entre as cenas de Vincent e suas influências da escola 

expressionista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por finalidade explanar as peculiaridades do cinema e da 

literatura e também, das tecnologias digitais no filme Alice no País das Maravilhas (2010), 

de Tim Burton. 

Com isso, algumas reflexões podem ser tomadas com base no estudo feito para tal 

tema. Uma delas é que a literatura se mostra uma grande aliada do cinema, uma vez que este 

a utiliza para compor sua narrativa, e tratando-se de adaptação literária para cinema, após o 

presente estudo foi possível perceber que grande parte das obras que são transpostas de um 

meio para outro perdem em alguns sentidos, mas ganham em outros.  

No caso de Alice no País das Maravilhas, Tim Burton teve o cuidado de manter a 

essência dos personagens, que no livro são bastante característicos e autênticos.  

O cuidado se faz também em relação à história, pois mesmo tendo sido adaptada 

para a volta de Alice ao submundo, treze anos depois, o foco do diretor era imergir no 

mundo dos sonhos, algo similar a narrativa literária, que se aprofunda no inconsciente da 

personagem. Com isso, se observou as peculiaridades entre as narrativas literária e 

cinematográfica, que mesmo diferentes, comunicam-se entre si de alguma forma, compondo 

um novo cenário, um novo suporte para esta nova versão da história, onde se traz à pesquisa 

o conceito de adaptação para roteiro original. 

Sobre as tecnologias digitais, pode-se dizer que vieram a somar no filme, pois por 

meio delas se consegue trazer ao espectador além da experiência visual, a experiência 

sensorial que chega junto ao 3D. 

Ao impacto visual se introduz muito do diretor, uma vez que seus filmes 

apresentam uma identidade única, mostrando muito de seu universo, algumas características 

como o sombrio, o pesado, o grotesco, aparecem no decorrer do filme. Com base nos 

estudos sobre cinema de autor, foi possível localizá-lo dentro deste mesmo conceito, onde a 

técnica e o estilo predominam em relação ao conteúdo temático do filme, e até mesmo à 

história. 

É como se ele fizesse uma assinatura visual, onde consegue construir imagens e 

“visualizar” os personagens e cenários, mesmo que estes já tenham sido feitos antes, de uma 

forma completamente nova e com um toque característico que só ele consegue oferecer, 

construindo uma atmosfera onírica e singular.  
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Sendo assim, estudo se preocupou em salientar a marca estética pessoal do diretor 

na produção de Alice no País das Maravilhas, além de encontrar no mesmo o que foi 

transposto do livro para esta versão adaptada para o cinema. 

Para isto, tornou-se necessário analisar trechos do filme, onde foi possível mostrar 

o que foi transposto do livro para o cinema, o que mudou, ou não, na transposição, além de 

analisar alguns frames em que estão impressas as características do diretor, o quanto de seu 

mundo transita por entre as cenas, mesmo que sutilmente, através da contextualização da 

linguagem visual utilizada, embasando esta comparação na comparação de filmes anteriores 

feitos pelo mesmo. 

 Visto que a pesquisa poderia ter tomado diversos rumos no que se trata de 

direção de foco, pode-se concluir que o cinema dá diversas possibilidades de análise, sendo 

esta feita importante para o campo da comunicação, pois analisa, além da forma, a expressão 

do autor, na transposição de um transporte literário a outro, o cinema 3D.  
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Trecho do capítulo 4 (0:18:02 – 0:18:54)  

Trecho do capítulo 11 ( 1:11:00 – 1:11:51) 

do filme “Alice no País das Maravilhas” (2010). 

Anexo II  

 

“O Jardim das Flores Vivas” - capítulo 2, do livro “Através do espelho e o que Alice 

encontrou por lá”. 

 

Anexo III 

“Insetos no Espelho” – capítulo 3 do livro “Através do espelho e o que Alice encontrou por 

lá”. 

 

 


