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RESUMO  

 

Esta pesquisa tem como propósito verificar como a obra literária O Orfanato da Srta. 

Peregrine para Crianças Peculiares (2012) foi adaptada para o cinema pela visão do diretor 

Tim Burton, focando em como as características dos personagens da história foram 

transpostas de uma linguagem para outra pelo cineasta. Para isso foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica exploratória que traz a relação entre linguagem literária e cinematográfica e suas 

adaptações, considerando os conceitos de Field (2001), Moreira (2005), Vogler (2015), bem 

como definir o Estilo Burtonesco, proposto por Majczak (2011). Para a execução da analise 

de conteúdo, escolheu-se três personagens com base nos arquétipos de Vogler (2015) a fim de 

realizar a comparação de suas características entre obra literária e cinematográfica através de 

categorias de estética e narrativa.  

 

Palavras-chave: Adaptação cinematográfica; Cinema; Linguagem literária; Estilo Burtonesco 

 

 

ABSTRACT  

 

This research aims to verify how the literary work “Miss Peregrine’s Home for Peculiar 

Children” (2012) was adapted to the cinema by the vision of the director Tim Burton, 

focusing on how the characteristics of the characters of the story were transposed from one 

language to another by the filmmaker. For this, an exploratory bibliographical research was 

executed that brings the relation between literary and cinematographic language and its 

adaptations, considering the concepts of Field (2001), Moreira (2005), Vogler (2015), as well 

as to define the Burtonesque style, proposed by Majczak (2011). For the execution of the 

content analysis, three characters were chosen based on the archetypes of Vogler (2015) in 

order to compare their characteristics between literary and cinematographic works through 

categories of aesthetics and narrative. 

 

Keywords: Film adaptation; Cinema; Literary language; Burtonesque Style. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cinema e a literatura sempre apresentaram muito em comum. Segundo Silva (2012), 

que usa das palavras de Tavares (2006) para situar essa semelhança, o cinema, no início, 

possuía muita influência da literatura em sua narrativa. Os cineastas tentavam mostrar nas 

telas o máximo de detalhes do enredo, algo que, ao longo do tempo, tornou-se  implícito. Por 

outro lado, o cinema também influenciou a literatura, auxiliando-a em sua experimentação 

estilística. 

Contudo, a arte de contar histórias através da narrativa é o maior aspecto em comum 

entre essas artes, e elas se aproximaram ainda mais com produções que agregam 

particularidades tanto do literário quanto do visual, nas chamadas adaptações 

cinematográficas. Adaptar, para Field (2001), significa transpor de um meio para outro. Ou 

seja, como nesse caso, uma obra da literatura transposta para o meio audiovisual. Para isso, 

como afirma Campos (2011), o roteiro adaptado do texto original deve trazer muitos 

elementos à narrativa, de forma que sejam relatados, não apenas mostrados. 

 Dessa forma há décadas os livros vêm servindo como inspiração e base de criação para 

produções cinematográficas. Como afirma Barnwell (2013), mesmo a literatura clássica teve 

suas histórias adaptadas para o cinema, como as peças de Shakespeare ou a trilogia de O 

Senhor dos Anéis. Ainda assim, as obras literárias contemporâneas são as que mais ocupam 

espaço como base das adaptações cinematográficas.  

Uma dessas obras literárias é O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares 

(2012), a primeira obra do autor Ransom Riggs, que apresenta os gêneros de fantasia e 

aventura. Trata-se de uma história sombria sobre um jovem que precisa descobrir a verdade 

sobre a morte do avô indo até uma ilha onde vivem crianças com habilidades especiais 

chamadas de peculiaridades, sob a proteção da diretora do lugar, a Srta. Peregrine. 

Ransom Riggs criou a história a partir de uma série de fotografias antigas que 

envolvem situações bizarras e pessoas estranhas, sendo sua principal fonte de inspiração para 

o enredo. O rumo da história e a temática sombria ligada a ela, fez com que Tim Burton se 

interessasse pela trama e decidisse dirigir o longa-metragem baseado nela
4
. Assim, a 

adaptação cinematográfica de O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares 

                                                 
4
 Artigo no Portal Poltrona Nerd, disponível em Referências. 
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(2012), que no Brasil recebeu o título de O Lar das Crianças Peculiares
5
 (2016) e teve sua 

estreia em 29 de setembro de 2016 nos cinemas do país. A obra arrecadou 28, 5 milhões de 

dólares nos Estados Unidos e no Brasil faturou R$ 7,7 milhões
6
. Tim Burton é um consagrado 

diretor de Hollywood, conhecido por sua estética peculiar que utiliza para caracterizar 

personagens, ambientes e suas obras em geral. Entre seus filmes mais famosos estão Edward 

Mãos-de-tesoura (1990), Alice no País das Maravilhas (2009) e Batman (1989). Definido 

como sombrio, colorido e introspectivo, ele procura estabelecer contrastes fortes em seus 

filmes através de enredos surrealistas.  

 Nesse contexto, o presente trabalho propõe o problema de pesquisa a seguinte questão: 

Como a obra literária O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares (2012) foi 

adaptada para o cinema pela visão do diretor Tim Burton? 

 À vista disso, essa pesquisa tem como objetivo geral investigar como características 

dos personagens da história foram adaptadas de uma linguagem para a outra, pelo cineasta 

Tim Burton. Sendo assim, fez-se necessário estudar acerca das adaptações da linguagem 

literária para cinematográfica, identificar as características de personagens que possuem um 

Estilo Burtonesco e caracterizar as peculiaridades desse estilo presentes nos personagens da 

obra O Lar das Crianças Peculiares (2016), comparando-as com a obra literária O Orfanato 

da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares (2012). O corpus da análise foi definido a partir 

dos arquétipos de Vogler (2015), focando-se nos mais expressivos, como Herói, Mentor e 

Sombra.  

Dessa forma, esse estudo justifica-se pela importância da manifestação da estética 

particular de Tim Burton, uma vez que o Estilo Burtonesco é uma grande influência nas artes 

e na cultura de entretenimento na atualidade (MAJCZAK, 2011). E também por ser uma 

contribuição ao campo de pesquisa da linguagem audiovisual, que está presente cada vez mais 

na publicidade, pois como afirmam Flausino e Motta (2007), a narrativa publicitária, assim 

como a trajetória de um herói em sua saga, também tem começo, meio e fim, ritos de 

passagem, soluções de conflito e finais felizes. Ainda, a pesquisa também adquire relevância 

pelo fato de não haver trabalhos acadêmicos relacionados especificamente à obra O Lar das 

Crianças Peculiares (2016) e ao envolvimento de Tim Burton nela, fazendo com o estudo 

seja atual e original.   

                                                 
5
No elenco, Asa Butterfield recebeu o papel do protagonista Jacob Portman, Eva Green de Srta. Peregrine, além 

de mais atores como Samuel L. Jackson (Barron), Ella Parnell (Emma), Judy Dench (Srta. Avocet), entre 

outros. 
6
 Artigo no Portal G1, disponível em Referências. 



 

 

7 

 

 Nesse sentido, para que seja possível a explanação da pesquisa, também é necessário 

trazer os conceitos de narrativa literária e de narrativa cinematográfica, para a compreensão 

do significado de adaptação literária e sua relevância para o presente trabalho e a realização 

da análise. 

 

2 NARRATIVA LITERÁRIA x CINEMATOGRÁFICA: ADAPTAÇÕES                                                 

CINEMATOGRÁFICAS 

 

Ao longo dos séculos, os livros e a forma de contar histórias se transformaram de 

diversas maneiras, principalmente adaptando-se ao contexto da sociedade de sua época e ao 

modo como as pessoas viam o mundo, mas sem perder sua essência, que pode ser 

considerada, a narrativa. Segundo Sodré (1988, p. 75), uma narrativa é “um discurso capaz de 

evocar, através da sucessão temporal e encadeada de fatos, um mundo dado como real ou 

imaginário situado num tempo e num espaço determinados”. Inventada pelo autor ou baseada 

na própria realidade, a narrativa literária é o que compõe e faz a história de um livro e é quem 

apresenta os fatos do enredo. O enredo é sustentado pelos personagens e suas ações, sendo 

ação o que estrutura a narrativa, a sequência de fatos que envolvem os personagens 

(MOREIRA, 2005). 

Entre as muitas histórias e diversos personagens que já foram contados, Campbell 

(1995), em seu livro O Herói de Mil Faces, observou que a maioria delas compartilha de uma 

estrutura de fases pelas quais o protagonista atravessa ao longo da trama, ao que nomeou de 

Jornada do Herói. Algumas dessas etapas são o Mundo Comum, O Chamado a Aventura e a 

Recusa ao Chamado
7
. 

Para que haja ação, é preciso haver personagens.  Nesse sentido, Vogler (2015), em 

seu livro “A jornada do escritor: Estrutura mítica para escritores”, desenvolveu um estudo em 

que relaciona os tipos de personagens presentes em uma história, com os conceitos de 

arquétipos propostos por Jung (2002), que os define como elementos e representações do 

inconsciente que aderem às estruturas de corpo e psique, revelando-se por meio de figuras 

com características individuais que originam tanto fantasias quanto a mitologia de um povo. 

A partir disso, Vogler (2015) classifica essas figuras em sete diferentes arquétipos. Alguns 

são: O Herói, tudo se desenrola em torno dele. É quem sai do mundo comum para entrar na 

aventura, e guia e desenvolve a jornada. Também realiza sacrifícios, de alguma forma pelo 

                                                 
7
 Jornada do Herói e suas etapas de forma mais detalhada no Apêndice A. 
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bem comum. O Mentor é o guia experiente que incentiva o protagonista, geralmente lhe dá 

ensinamentos, conselhos e o motiva a continuar na aventura, a fazer o certo. E, a Sombra, que 

é normalmente o vilão da história. De acordo com autor, é a representação oposta do herói, o 

inimigo a ser vencido e o último e maior obstáculo da história para o qual o herói se 

encaminha desde que iniciou a jornada. Na maioria das vezes, quer a destruição do herói
8
. 

Portanto, podemos observar que há certa complexidade na construção de um enredo 

com a aplicação dos arquétipos e a Jornada do Herói, e assim, da narrativa. Nesse sentido, a 

narrativa literária é densa, pois envolve o detalhamento completo de uma história. É 

necessário o autor mostrar ao leitor tudo o que está se passando, de forma que na mente do 

leitor fique simples visualizar o enredo contado. Através da descrição, a mensagem criada 

pode ser passada facilmente, como cita Müller (2001, p.5) “torna-se mais fácil para o narrador 

manipular a visão do leitor”. 

Desse modo, percebe-se que a linguagem literária tem elementos e estruturas 

essenciais, como os arquétipos e estágios da Jornada do Herói, para a estruturação e 

andamento de uma história, que podem facilitar o trabalho de um autor por sempre haver uma 

maneira de adequar sua narrativa entre os tipos colocados. Em se tratando do cinema, com seu 

surgimento veio uma nova linguagem. Seu início veio por Auguste e Louis Lumière que em 

1895 deram ao mundo as primeiras nuances do que seria a Sétima Arte com a exibição do 

primeiro filme na história, com o primeiro cinematógrafo
9
 (MASCARELLO, 2006).   

As primeirass imagens em movimento, que surgiram com os irmãos Lumière no final 

do século XIX e reproduziam o cotidiano projetado em uma tela, eram simples e de curta 

duração, como o exemplo do trem chegando a uma estação, e pela novidade, já encantavam as 

pessoas, embora não apresentassem uma narrativa completa. A narrativa foi trazida para o 

mundo cinematográfico a partir de 1907, quando enredos autoexplicativos começaram a ser 

construídos. Eles deveriam transmitir coerência e ordem cronológica, e se direcionar para um 

mesmo fim. (SARAIVA; CANNITO, 2004).   

O cinema possui uma abrangência muito grande de recursos que fazem a composição 

de um filme e das cenas e auxiliam a narrativa, o plano, que é um dos que mais possui 

variações em um filme e é descrito por Rodrigues (2007, p.26) como “a forma que o diretor 

                                                 
8
 A descrição completa dos Arquétipos de Vogler estão inseridos no Apêndice A. 

9
 Equipamento de fotografia e projeção que captava imagens em rápida sequência e que podia projetá-las     

reproduzindo-as sucessivamente e de maneira que causasse a ilusão de movimento. 
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narra o roteiro” e enfatiza que “o tempo de duração de cada plano varia com as necessidades 

dramáticas de cada cena” 
10

.  

Há também a fotografia e a direção de arte, responsáveis pela estética e pela atração que 

uma produção cinematográfica pode ter visualmente. A fotografia relaciona entre si cor e 

textura. A cor é utilizada para dar ênfase a um sentimento ou gênero, como cores frias para 

dar melancolia a uma cena, ou as cores quentes para calor e aconchego em um cenário de sala. 

E a iluminação, auxilia na cor e na textura, hierarquizando a atenção do público ao direcionar 

seu olhar para um elemento chave na cena.  (NOGUEIRA, 2010). 

 Já a direção de arte, segundo Butruce (2005), lida com as formas, cores e texturas dos 

objetos, personagens e cenários, materializando o que está no papel para formar a solidez do 

filme, encarregando-se da aparência dele. Ela é fundamental para a construção dos cenários, 

paisagens e figurinos. Sendo assim, percebe-se que o cinema é composto de várias partes que 

contribuem para uma produção, seja ela uma criação original ou uma obra adaptada. 

A relação entre literatura e cinema se origina na semelhança de que ambas podem ser 

artes narrativas. A narrativa literária é densa e descritiva, devendo passar ao leitor o máximo 

de informações que contribuam para seu imaginário conforme ele desenvolve a leitura, 

podendo dessa maneira, visualizar a história sem precisar de elementos visuais e indicações 

mais claras. Nesse contexto, Távola (1984) afirma que o livro opera sobre o imaginário e o 

conceitual. Entretanto, o cinema deve mostrar na tela tudo que deseja passar ao público, de 

maneira pronta, pois na narrativa cinematográfica não há espaço para uma explicação escrita e 

descritiva do que está acontecendo. O espectador precisa compreender no momento em que 

assiste. 

Desse modo, percebe-se a diferença entre as duas narrativas e a maneira de comunicar 

de seus meios. Segundo Schlögl (2011), o audiovisual, não oferecendo a mesma margem de 

criação para o espectador que o livro para o leitor, tem a possibilidade de intensificar outros 

sentidos, trazendo elementos como som e cenários que compõem as imagens de um filme. Já 

o livro, como afirmam Castanheira, Kondlatsch e Brumatti (2010) em seu artigo sobre a 

literatura clássica para o cinema, guia a imaginação e somente o texto pode permitir que 

visual descrito seja passado adequadamente, não necessitando de elementos extras que 

possam compor uma imagem propriamente dita. 

Ainda que haja distinções entre a linguagem literária e a cinematográfica, é possível 

aproximá-las através da sua semelhança relacionada à arte narrativa: uma história. Com isso, 

                                                 
10

 Descrição dos planos cinematográficas no Apêndice B. 
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surge a adaptação cinematográfica, tendo o próprio enredo criado com base em uma obra 

literária. Como afirma Coelho (1999), adaptação de obra literária para o cinema é a 

transposição do enredo, de um romance para as telas do cinema. Para transformar uma 

história escrita em uma adaptação cinematográfica, é preciso ter o roteiro, que Comparato 

(1995) descreve como a forma escrita de um audiovisual. O enredo da obra literária é 

transformado em roteiro, e o roteiro, no filme.  

Adaptar uma obra literária para o cinema é um desafio, não somente em transpor uma 

história de um meio para outro, mas também em relação ao público e sua aceitação da 

reprodução. Para isso, é preciso “saber que tudo que será colocado no papel deve ser 

viabilizado para que possa ser, de fato, produzido” (BUBANS, 2014, p. 28). 

 

3 O ESTILO BURTONESCO 

 

Tim Burton é um dos diretores mais conceituados de nossa época, com mais de 30 

filmes e curtas-metragens produzidos em sua carreira. Além de conhecido por ser desenhista, 

diretor e produtor de cinema, Tim Burton possui uma particularidade que traz o 

reconhecimento ao seu nome, a criação de um estilo próprio, classificado como gótico-

moderno e também chamado de dark, que conquistou muitos admiradores ao redor do mundo 

(MELO, 2011). 

O termo gótico surgiu inicialmente na era medieval, entre os séculos XIII e XIV, como 

expressão artística, como na arquitetura e na literatura. Na arquitetura, usando como exemplo 

a mais famosa construção gótica, a Catedral de Notre Dame em Paris, os projetos 

arquitetônicos possuíam linhas verticais e pináculos altos que refletiam a crença na existência 

de um Deus superior. Já na literatura, o gótico foi consignado nas gothic novels, na inspiração 

de ambientar histórias na Idade Média, com castelos sombrios e ambientes medonhos. O 

estilo gótico na música veio no final dos anos 1970, com melodias melancólicas sobre 

desespero e abandono, além de fazer alusão à morte e seres sombrios como vampiros. Hoje, o 

gótico-moderno, ou dark, é mais conhecido como a manifestação de uma subcultura, 

relacionada à escolha de grupos juvenis de usarem roupas pretas e carregadas, com peças 

rasgadas e spikes
11

, maquiagem dramática, como sombras e batons escuros. Dessa maneira, o 

gótico é caracterizado como ligado ao sombrio e escuro, relacionado com elementos como a 

noite e a morte (VILLELA; SANTOS; DINIZ; TORRES; MENEZES, 2006). 

                                                 
11

 Tachinhas pontudas de metal encontradas em acessórios como pulseiras e colares. 
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Já na infância Tim Burton demonstrava gostos peculiares que foram as grandes 

influências para seus filmes e estilo. Segundo Majczak (2011, p.22), Vincent Price, ator de 

filmes de terror e o poeta de mistério, Edgar Allan Poe “foram dois de seus grandes e 

declarados referenciais culturais infanto-juvenis”. O cineasta via neles uma estranheza 

fascinante, um pouco assustadora, mas altiva, que o impressionava e inspirava.  

O diretor sempre “apresentou traços e comportamentos singulares. Suas raízes 

introspectivas moldaram sua infância de forma incomum, tornando-o uma criança solitária 

cujo refúgio era encontrado no mundo da imaginação” (ABREU; ANDRADE, 2016, p.4). 

Abreu e Andrade (2016) ainda citam que ele se identificava com a fantasia gótica, contos de 

fadas e filmes de monstros justamente por não isso não se adaptar à sociedade normal. Esses 

personagens eram considerados seus heróis por serem vistos de forma diferente, pois ele 

próprio dizia ver o mundo de outra maneira, como se pertencesse à outra natureza e não a em 

que vivia. 

Além da influência de Price e Poe, ele utilizou muito dos aspectos de sua infância, 

como sua personalidade quando menino, para criar e construir personagens. Majczak (2011) 

usa das palavras de He (2010), para explicar que os heróis de Burton são o centro de seus 

filmes, e assim como o diretor quando criança, e em suas produções Vincent (1982), Edward 

Mãos-de-Tesoura (1990) e O Estranho Mundo de Jack (1993), eles têm esse sentimento de 

isolamento e desconexão com seu mundo, de não pertencimento e a busca por expressar sua 

identidade. Ainda, como afirma Majczak (2011), essa é a definição do herói gótico, também 

chamado de herói Burtonesco, considerado uma grande referência para o estilo. 

Os protagonistas do diretor possuem personalidades semelhantes e muito em comum 

na forma de pensar e lidar com situações, isso é considerado uma de suas grandes 

características. O personagem costuma apresentar a imagem de alguém solitário e fantasioso, 

deslocado do mundo ao seu redor, passando a sensação de isolamento e afastamento. Ele é 

visivelmente incompreendido e busca o pertencimento, muitas vezes o encontrando em outro 

mundo. Também possui a característica de inocência, algo que o motiva a fazer o que julga 

como bom e procurar a verdade, geralmente sobre si mesmo, fazendo com que ocorra uma 

reconstrução de identidade e amadurecimento do personagem em razão disso. A história se 

desenrola sempre à sua volta, desenvolvendo-se de acordo com suas ações e escolhas. O herói 

burtonesco tornou-se marcante por possuir esses traços melancólicos, mesmo dentre inúmeros 

personagens nos mundos fantásticos e sobrenaturais que compõem as histórias dirigidas pelo 

diretor (MAJCZAK, 2011). 
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As preferências da infância de Tim Burton moldaram sua estética, mundialmente 

famosa por seus tons góticos, e os contrastes entre cores exageradas e melancólicas. Seus 

filmes são reconhecidos justamente por suas características típicas. A estética de Tim Burton 

apresenta tons opostos, um lado com cores fortes e primárias que remetem a desenhos 

animados, ambientes organizados e coloridos. O outro lado, geralmente é relacionado ao 

mundo irreal e sobrenatural, carecendo de cores e luz, com personagens pálidos e 

melancólicos, ambientes decadentes e corpos estranhos (MURACA, 2010). 

Em vista disso, o cinema de Burton apresenta características que combinadas formam 

um estilo único e peculiar. Muitas delas originadas em referências, como por exemplo, ao 

expressionismo alemão, que podemos ver em A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005), a 

cidade com tons sinistros em preto, cinza e branco (figura 1). Há também a estética noir, vista 

principalmente no filme O Estranho Mundo de Jack (1993), com a utilização de sombras, 

contrastes e ambientes nevoentos e sombrios (figura 2). Ainda há esse contraste entre cor e 

sombras, com luz e cores fortes para locais felizes ou de natureza fantástica (figura 3 e 4), 

enquanto o lado sombrio é deixado para ambientes mais melancólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do herói burtonesco mencionado anteriormente, há a criação e formação dos 

demais personagens do diretor e suas particularidades. Quanto a essas características, Majczak 

(2011) as aborda explorando o humor sarcástico incorporado a elas através do uso de 

 

Figura 1: A cidade em tons de 

preto e branco. 

 
Fonte: A Fantástica Fábrica de 

Chocolate (2005) 
 

 

 

Figura 2: Sally em ambiente sombrio 

 

Fonte: O Estranho Mundo de Jack (1993) 

 

 

 
Figura 3: Jack no ambiente            

colorido do mundo do Natal. 

 
Fonte: O Estranho Mundo de Jack (1993) 

 

Figura 4: Ambiente com luz 

representando o bem. 

 
Fonte: Alice no País das Maravilhas 

(2010) 
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aparências peculiares, caracterizadas assim por se tratar de algo fora do comum e da 

particularidade do estilo de Burton. Como exemplo, temos a animação A Noiva-Cadáver 

(2005), que conta a história de uma jovem que foi assassinada um dia antes de seu casamento 

e agora vive, por assim dizer, em um mundo além-vida, com os personagens desse lugar que 

possuem um visual mais sinistro, com seus esqueletos aparecendo, e membros e cabeças 

caindo durante as cenas. Isso por todos, como ela, já terem morrido. Muitos dos personagens 

de Burton possuem estranhezas que dão mais expressividade às suas obras, sejam eles 

monstros, animais ou humanos. Esses seres criados para suas produções cinematográficas são 

característicos desse universo fantástico ou sobrenatural que compõem a atmosfera dos filmes 

burtonescos, transformando o que poderia ser considerado horrível e assustador, em alívio 

cômico. A autora ainda cita que, com isso, “o diretor busca, enfim, dar sentido e significado a 

suas obras na medida em que articula e produz elementos visuais e narrativos relacionados ao 

desequilíbrio, desconforto e estranhamento” (MAJCZAK, 2011, p. 32). 

Deve-se ressaltar também, como complemento, que o diretor busca não somente 

caracterizar os atributos corporais de seus personagens, mas também sua relação visual com 

as cores. Os tons e cores têm grande contribuição para as características únicas dos 

personagens de Burton. Dessa maneira, percebe-se que as obras de Tim Burton possuem 

muita ênfase imagética, com a justificativa de que a “visualidade seria o veículo de um apelo 

profundamente subjetivo [...] em que códigos e símbolos, muitas vezes complexos e nem 

sempre facilmente explicáveis, integram e dão sentido a uma dada obra” (MAJCZAK, 2011, 

p. 28).  

Sendo assim, vemos a importância do trabalho de Tim Burton através de seu empenho 

para com a estética de seus filmes, de tal modo que criou um estilo único, considerado 

referência para muitos que acham relevante a relação entre o real e o fantástico. 

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO E ANÁLISES 

 

O presente estudo compreende pesquisa exploratória de natureza qualitativa, que tem 

como base o levantamento bibliográfico e utiliza a técnica de análise de conteúdo, por se 

tratar de uma obra literária e uma obra cinematográfica, cujos conteúdos são essenciais para a 

observação e interpretação desse estudo. Segundo Bardin (1977, p.30) a análise de conteúdo é 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações”, com objetivo de obter “descrição do 
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conteúdo das mensagens [...] que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”.  

A utilização desse método demanda a criação de categorias, que tenham relação com o 

objeto de pesquisa. Essas categorias são responsáveis por identificar questões relevantes 

inseridas no conteúdo, e a partir disso, obter deduções que trarão os resultados para o estudo 

(MEIRELES; CENDÓN, 2010). Para estruturar a análise foram interpretados trechos do livro 

e cenas do filme que remetessem às características dos arquétipos definidos e apresentassem 

aspectos burtonescos. A comparação se deu através de três critérios: perfis psicológicos, ações 

e elementos estéticos presentes na produção cinematográfica e descritos na obra literária que 

podem ser classificados nas categorias narrativa e estética.  

A narrativa contempla os perfis psicológicos e as ações dos personagens, pois é ela 

que caracteriza esses personagens (MOREIRA, 2008). Como complemento, Bubans (2014) 

afirma que é pela narrativa que o realizador manipula a linguagem, para que determinada história 

possa ser contada. Já a estética está presente nos filmes de modo a moldar a imagem e seus 

aspectos visuais, tornando-os atrativos para o espectador. Tiellet (2009, p.36) usa das palavras do 

filósofo Alexandre Baumgarten para definir a estética como “a ciência das faculdades sensitivas 

humanas [...], cuja perfeição consiste na capacitação da beleza e das formas artísticas”. Assim, ela 

é a harmonia de cores e formas. No cinema, é a estética que dá a carga dramática ao filme, através 

da fotografia e cores.  

Assim, levando em conta a obra literária O Orfanato da Srta. Peregrine Para 

Crianças Peculiares (2012) e a adaptação cinematográfica O Lar das Crianças Peculiares 

(2016), optou-se por analisar os três personagens mais expressivos presentes nas duas obras: 

Jacob Portman, Srta. Peregrine e Golan/Barron. Com base em três arquétipos de Vogler 

(2015), a análise se utiliza das definições do Herói, Mentor e Sombra, para caracterizar 

respectivamente esses personagens e para que seja possível comparar suas características 

relacionadas ao Estilo Burtonesco nas duas obras. 

 

4.1 JACOB PORTMAN, O HERÓI 

 

O arquétipo do herói, como afirma Vogler (2015), tem a história se desenrolando ao 

seu redor. É quem sai do mundo comum para entrar na aventura, guia e desenvolve a jornada. 

Também realiza sacrifícios, de alguma forma pelo bem comum. Geralmente é o protagonista 

nas histórias, por ser o personagem que mais chama atenção e causa mais identificação. 

Assim, o arquétipo do herói é assumido por Jacob Portman, o protagonista do livro e do filme. 
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Jacob Portman é um adolescente introvertido e reservado, que não tem muito convívio 

social, a não ser com o avô, Abe, com quem possui uma grande proximidade desde criança, 

quando ele lhe contava histórias fantásticas sobre uma Ilha. Desde o início é visto que Jacob 

não se sente confortável na própria realidade, contudo, essa situação começa a se modificar 

quando a morte de Abe é causada por circunstâncias antinaturais que só são explicadas 

quando Jacob viaja para a Ilha das histórias e encontra o Orfanato. É lá que ele percebe que as 

histórias do avô eram verdade e que, de fato, existem crianças com habilidades peculiares, a 

quem ele se apega facilmente por se sentir mais à vontade naquele ambiente estranho. Isso é 

algo comum nas obras de Tim Burton, quando seu protagonista chega a um novo mundo e se 

sente pertencente a ele, como em O Estranho Mundo de Jack (1993), quando Jack chega à 

Cidade do Natal e se vê deslumbrado pelo novo (MAJCZAK, 2011). Dessa forma, Jacob 

também sente que é responsável pelas crianças, como seu avô foi outrora, por ter a 

peculiaridade de conseguir enxergar e sentir os monstros etéreos que querem destruir os 

peculiares. Até aqui, o personagem na obra original e na obra adaptada possuem as mesmas 

características, pois as mudanças ocorridas na transposição realçam seus traços, como a 

introversão, o isolamento social e a ligação com o avô. 

 Jacob, no livro, é mais perceptivo e usa do humor e do sarcasmo para fazer 

observações. Quando é encontrado por Emma, uma peculiar, não tenta fugir e se mostra 

curioso e intrigado. Já no filme, Jacob é mais introvertido e insatisfeito com sua vida, além de 

aparentar incerteza em situações como sua descoberta do Orfanato, quando é encontrado pelas 

crianças e se assusta, saindo correndo sem pedir explicações. Essa ação nos remete a Victor 

de A Noiva-Cadáver (2005), que ao se deparar com o sobrenatural que envolve Emily, a noiva 

morta-viva, sai correndo assustado. Essa relação entre Jacob e Victor é acentuada quando o 

personagem da animação entra no mundo dos mortos (figura 5), um ambiente cheio de 

peculiaridade, seres estranhos e coloridos, diferente de sua vida anterior. Bem como Jacob, 

que se vê diante de um mundo semelhante ao chegar ao Orfanato (figura 6), com a estranheza 

dos personagens peculiares e o colorido do ambiente. Aqui, também não se pode deixar de 

mencionar, mais uma vez, Jack de O Estranho Mundo de Jack (1993), ao sair de 

Halloweentown em um ambiente escuro e cinza para chegar ao colorido e brilhante da Cidade 

do Natal, como visto na figura 3. 
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Em se tratando da chegada de Jacob ao Orfanato e sua inicial descrença para com as 

crianças e o irreal criado pela situação, Alice de Alice no País das Maravilhas (2010) 

demonstra um comportamento parecido. De início, os dois personagens mostram-se céticos ao 

adentrar os novos ambientes, para depois acostumarem-se e virarem parte dele, sendo 

fundamentais na proteção e salvação dos dois mundos. Jacob (figura 7) como protetor e 

salvador das crianças, por ser o único a enxergar e sentir os etéreos e ainda, o responsável 

pelo fim de Barron, se tornando capaz de devolver a paz aos peculiares. Já Alice se torna 

protetora ao estar destinada a salvar o País das Maravilhas matando o Jaguadarte (figura 8), 

um monstro da Rainha Vermelha, e em razão disso, devolver a coroa à verdadeira rainha do 

País das Maravilhas, a Rainha Branca.  

 

 

 

 

 

 

 

Na obra literária, Jacob após conhecer e estreitar sua relação com as crianças e Srta. 

Peregrine, tem a oportunidade de se aproximar de Emma Bloom, a peculiar que o levou até o 

Orfanato e que no passado foi próxima de seu avô. Naturalmente, a relação dos dois se 

estreita e Emma é considerada o par romântico de Jacob. Na adaptação cinematográfica, isso 

também é abordado, ainda que a peculiaridade de Emma tenha sido modificada de 

manipulação do fogo para o controle do ar, possivelmente parar ampliar as possibilidades de 

roteiro e criar novas cenas, como os dois personagens visitando um barco sob o mar, onde só 

é possível respirar por causa do controle de Emma sobre o ar. A personagem também era 

próxima de Abe, assim como no livro, e mais tarde se torna par romântico de Jacob. O 

desenvolvimento de um interesse romântico e a construção dele não é incomum nas obras 

burtonescas.  

Figura 5: Mundo dos Mortos 

 
Fonte: A Noiva-Cadáver (2005) 

Figura 6: Orfanato 

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 

Figura 8: Alice e o Jaguadarte 

 
Fonte: Alice no País das Maravilhas (2010) 

Figura 7: Jacob Portman 

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 
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Como Jacob e Emma (figura 9), dos personagens dos filmes de Tim Burton também é 

possível citar Ichabod Crane, de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999), um policial que é 

enviado para investigar assassinatos na aldeia de Sleepy Hallow e se apaixona por Katrina 

Van Tassel (figura 10). Geralmente, o encontro entre o protagonista e seu par romântico 

acontece já no mundo da aventura, ou então, ocorre por causa dele. Como exemplo desse 

último, temos Victor de A Noiva-Cadáver (2005), que apesar de já conhecer sua futura esposa 

antes de partir para a aventura, se casa com ela apenas depois de voltar do mundo dos mortos 

quando, sob a orientação da morta-viva Emily, percebe que deve ficar com Victoria (figura 

11). Outro exemplo semelhante vem de O Estranho Mundo de Jack (1993), com Jack que, 

mesmo conhecendo Sally (figura 12), apenas percebe o quanto a considera especial após ter 

aprendido que tentar estragar o Natal foi um erro e que se tivesse ouvido a jovem, não o teria 

cometido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das ações e características psicológicas, a aparência do ator na adaptação 

cinematográfica contribuiu profundamente para o burtonesco apresentado na obra. O ator, 

caracterizado como Jacob (figura 13) traz um visual semelhante aos das animações dirigidas e 

produzidas por Tim Burton, com estrutura física longilínea e magra, pele pálida e olhos 

grandes, assim como o nariz pequeno e o pescoço fino (SOUZA, 2012). 

Desse modo, sua aparência remete à fragilidade física por causa da magreza realçada 

pelas vestimentas mais largas, algo presente em muitos dos personagens burtonescos, como 

Figura 9: Jacob e Emma 

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 

Figura 11: Victor e Victoria 

 
Fonte: A Noiva-Cadáver (2005) 

Figura 12: Jack e Sally 

 
Fonte: O Estranho Mundo de Jack (1993) 

Figura 10: Ichabod e Katrina 

 
Fonte: A Lenda do Cavaleiro Sem 

Cabeça (1999) 
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Victor de A Noiva-Cadáver (2005), já mencionado anteriormente (figura 14).  Também as 

roupas trazem o aspecto sombrio do burtonesco, com tons sóbrios e escuros, como preto, 

cinza e azul marinho. Já no livro, a descrição física de Jacob não é muito enfatizada, apesar de 

o perfil psicológico estranho lembrar o estilo burtonesco. É através disso, dessa ausência da 

descrição de detalhes visuais, que podemos criar um visual imaginário do personagem que 

remeta ao ator e à versão cinematográfica da história durante a leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, apesar de Jacob, tanto no livro quanto no filme, apresentar inúmeras 

semelhanças com outros personagens e situações das obras de Burton, não é sem motivo. 

Mostrando e expressando traços do Herói Burtonesco, Jacob Portman se encaixa 

principalmente nesse arquétipo do burtonesco, assim como a maioria dos protagonistas das 

produções de Tim Burton, é isso que traz semelhança entre eles. 

 O Herói Burtonesco, de acordo com Majczak (2011), é o personagem central da 

trama, que se desenvolve ao redor dele. Suas principais características são solidão e 

introversão, o sentimento de não pertencer ao mundo em que vive, a busca pela construção da 

própria identidade e a identificação com outros mundos e com o estranho. Desde o princípio, 

Jacob, em ambas obras literária e adaptada, mostra-se solitário, sem amigos e buscando uma 

espécie de sentido na vida. Ele só percebe quem é e quem quer ser quando conhece o 

Orfanato e as crianças, e se sente pertencente àquele lugar, tanto que abandona sua antiga vida 

para poder viver no novo mundo. Dessa forma, também podemos mencionar Edward, de 

Edward Mãos-de-Tesoura (1990), Batman de Batman (1989), Alice de Alice no País das 

Maravillhas (2010), Charlie de A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005), fora outros 

personagens dos filmes do diretor, que possuem traços de melancolia e solidão e entram em 

um novo mundo no qual se sentem pertencentes e que os incita a viver a aventura. Majczak 

(2011) usa das palavras de Salisbury (2006) para explicar que esses aspectos em comum nos 

Figura 13: Jacob Portman 

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 

Figura 14: Victor 

 
Fonte: A Noiva-Cadáver (2005) 
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personagens também pode ser o motivo pelo qual o diretor intitula muitos de seus filmes com 

o nome do herói-título. 

Nesse sentido, podemos perceber que, apesar de ter tido um criador diferente, Jacob na 

obra literária apresenta traços inegavelmente burtonescos, tanto em ações quanto no perfil 

psicológico, podendo assim ser caracterizado como Herói Burtonesco. Percebe-se também 

que esses traços não são modificados na transposição para obra cinematográfica, apenas 

realçados. Dessa maneira, é possível afirmar que ao adaptar a obra original, Tim Burton já 

tinha seu protagonista pronto, esperando por ele. 

 

4.2 SRTA. PEREGRINE, A MENTORA 

 

Outro arquétipo proposto por Vogler (2015) é o mentor. Segundo o autor é o guia 

experiente que incentiva o protagonista, geralmente lhe dá ensinamentos, conselhos e o 

motiva a continuar na aventura, a fazer o certo. Algumas vezes pode ser o personagem mais 

velho da história e ou já foi um dia o próprio herói em uma jornada passada. Nesse caso, Srta. 

Peregrine é a personagem que assume o papel de mentora. 

Alma Peregrine é a diretora do Orfanato onde protege e cuida das crianças peculiares. 

Foi ela quem criou a Fenda do Tempo em que moram, um espaço alcançado por uma espécie 

de portal onde a mesma data se repete todos os dias, impedindo que seus moradores 

peculiares morram no ataque aéreo que ocorre repetidamente todas as noites, sendo sua tarefa 

reiniciar esse dia através da sua peculiaridade. Sua peculiaridade é ser uma ymbryne, uma 

mulher que manipula o tempo e se transforma em uma ave, um falcão peregrino, mesma ave 

que traz o nome à personagem. O falcão-peregrino também remete a cuidado e observação, 

dois aspectos que fazem parte de Srta. Peregrine.  Além disso, foi ela quem aconselhou e 

ensinou mais a Jacob sobre os peculiares. As semelhanças psicológicas mais relevantes entre 

a versão literária (figura 15) e a versão adaptada (figura 16) da Srta. Peregrine vêm até aqui, já 

as características que as diferenciam são mais significativas. Mostrando-se uma senhora sábia 

e séria, Srta. Peregrine, no livro, tem modos respeitosos, mas também é compreensiva e 

gentil. No filme é representada como uma mulher jovial e extrovertida, que demonstra 

claramente suas emoções, como seu orgulho pelas crianças, mas pode ser séria quando é 

necessário manter a ordem no lar.  

Ainda, na obra cinematográfica que ao invés de ter a necessidade de descrever 

verbalmente certos aspectos como no livro, podemos ver elementos estéticos significativos 
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que trazem o entendimento a partir do visual, como o cabelo e roupas de um tom azul escuro 

da Srta. Peregrine, que lembram a penugem do falcão-peregrino, bem como a maquiagem que 

remete ao olhar do pássaro, dispensando mais explicações sobre sua peculiaridade pelo fato 

de sua aparência já ser associada ao falcão-peregrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferenças, do mesmo modo, estendem-se além das características psicológicas, 

como pode ser percebido ao comparar o visual estético da personagem em cada obra. No texto 

original, Srta. Peregrine aparenta uma idade mais avançada, algo realçado pelas roupas 

formais em tons escuros e os óculos arredondados. Já na adaptação, é mais jovem, com cabelo 

e roupas de um tom azul escuro, como mencionado, que remetem à ave falcão-peregrino, 

relacionado com seu nome. Em uma adaptação cinematográfica muitas mudanças acontecem 

para facilitar a interpretação do espectador, que nesse caso, assiste um filme com uma diretora 

do Orfanato mais cativante e alegre, com um tom mais humorístico na história do filme, 

suavizando o texto original, que é mais sombrio e dramático, este mostrando uma diretora 

mais séria e aparentemente mais experiente.  

É notável observar a personalidade da personagem no filme, que traz um ar fantasioso, 

quase fora da realidade. Essas características no fazem lembrar de Willy Wonka (figura 17) de 

A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) e o Chapeleiro Maluco (figura 18) de Alice no País 

das Maravilhas (2010), como o sorriso e a expressão muito otimista em grande parte da 

narrativa, bem como os gestos rápidos e a troca abrupta de humor na expressão. Apesar disso, 

Srta. Peregrine (figura 19) demonstra mais seriedade em suas ações, principalmente por ser 

responsável pelas crianças. Esse ar fantasioso em adultos não é algo incomum nas obras 

burtonescas. As falas rápidas e cantadas, mostrar-se à vontade no ambiente e a mudança do 

humor na expressão, como estar sorrindo em um momento e, em outro, mostrar irritação, 

apresentam o típico mentor estranho que lida com o excêntrico frequentemente. Srta. 

Peregrine é a diretora de um Orfanato de crianças com habilidades fora do comum, e como 

Figura 16: Srta. Peregrine no 

filme

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 

Figura 15: Srta. Peregrine no livro 

 
Fonte: O Orfanato da Srta. Peregrine para 

Crianças Peculiares (2015) 
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parte relevante no convívio e no ambiente do local, ela apresenta essas características que são 

normais em um lugar considerado anormal. Assim, podemos relacionar o lugar de vivência de 

Srta. Peregrine, o Orfanato, também com os de Willy Wonka e o Chapeleiro Maluco, por 

ambos viverem em ambientes diferentes e especiais, como a Fábrica de Chocolate e o País das 

Maravilhas. Dessa forma, esse modo estranho e incomum de agir é justamente ligado a esses 

mundos cheios de fantasia, o que enfatiza que esses personagens fazem parte deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do perfil psicológico e das ações, a aparência da Srta. Peregrine também traz 

características que representam o estilo burtonesco e a relaciona mais uma vez com os outros 

dois personagens. O cabelo em um penteado excêntrico, a pele pálida e lisa, as roupas com 

detalhes incomuns e uma cor predominante, a caracterizam como tipicamente burtonesca, 

ademais se compararmos com o Chapeleiro Maluco e Willy Wonka, que apresentam 

características visuais semelhantes.  

A desenvoltura e o ar fantasioso em Srta. Peregrine podem ser vistos como duas de 

suas principais características, entretanto, outros aspectos das produções de Tim Burton é o ar 

sombrio, que não se mantém somente nos ambientes. A expressão alegre e fantasiosa de Srta. 

Peregrine viram preocupação ou pesar quando a personagem tem de recordar o perigo que 

suas crianças correm e as tragédias já aconteceram ao longo de sua vida, como a ameaça dos 

etéreos de se aproximarem do Orfanato e a morte de Victor, uma das crianças que foi 

Figura 17: Willy Wonka 

 
Fonte: A Fantástica Fábrica de Chocolate 

(2005) 

Figura 18: Chapeleiro Maluco 

 
Fonte: Alice no País das Maravilhas (2010) 

Figura 19: Srta.Peregrine 

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 
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encontrada por um etéreo. Assim, pode-se perceber que a construção da personagem, por mais 

estranha e extraordinária que apresente ser, equilibra emoções como alegria e tristeza, 

tornando-o, ainda que uma peculiar, mais humana. Traços de humanidade em criaturas e 

pessoas que derivam estranheza, e muitas vezes aparências monstruosas, são parte 

fundamental dos aspectos que compõem os filmes de Burton (SOUZA, 2012). Nesse sentido, 

também podemos notar as semelhanças entre Srta. Peregrine e Emily, a noiva morta-viva de A 

Noiva-Cadáver (2005), uma personagem gentil, mas que possui características sombrias 

dentro de si. Emily (figura 20) assume esse lado sombrio ao deparar-se com o próprio 

assassino e ao saber que ele ameaça outra jovem como fez com ela, adquirindo uma expressão 

fria, e como Srta. Peregrine, disposta a fazer qualquer coisa para proteger outras pessoas de 

alguém perverso. Como em uma cena da adaptação cinematográfica, quando Barron chega ao 

Orfanato ameaçando Jacob e as crianças e Srta. Peregrine (figura 21), mesmo com raiva, se 

rende e se deixa aprisionar em uma gaiola na sua forma de pássaro para salvá-los.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, percebe-se que, apesar de ser alegre e jovial e viver em um mundo 

agradável e cheio de cor junto de quem ama, Srta. Peregrine também se manifesta como uma 

personagem sombria, que guarda tristezas profundas dentro de si. Isso ocorre tanto no livro 

quanto no filme, pois fatos que aconteceram à personagem no passado e o conhecimento que 

ela tem das obscuridades do mundo, em ambas as obras são semelhantes. Porém, no filme é 

possível notar que as características burtonescas dão ênfase a esse lado sombrio e 

melancólico, como podemos ver na cena em que a personagem abraça Victor (figura 22), um 

peculiar morto pelos etéreos, cujo corpo repousa no Orfanato, também como um lembrete do 

que ela perdeu e motivo para lutar. 

 

 

 

Figura 21: Srta. 

Peregrine

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 

Figura 20: 

Emily

 
Fonte: A Noiva-Cadáver (2009) 
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De toda forma, podemos perceber que, ainda que haja certas mudanças do meio 

literário para o meio cinematográfico com o intuito de acrescentar traços mais burtonescos à 

história, a base da construção da personagem no filme continua próxima da original. Tanto 

para que seja possível identificá-la através da obra literária, quanto para que a essência da 

personagem Srta. Peregrine seja mantida mesmo através do burtonesco. 

 

4.3 GOLAN/BARRON, A SOMBRA 

 

Por fim, o arquétipo Sombra, que é normalmente o vilão da história. De acordo com 

Vogler (2015), é a representação oposta do herói, o inimigo a ser vencido e o último e maior 

obstáculo da história para o qual o herói se encaminha desde que iniciou a jornada. Na 

maioria das vezes, quer a destruição do herói. Chamado principalmente por Dr. Golan no 

livro, e Barron no filme, esse personagem é caracterizado como Sombra.   

O personagem já foi um peculiar que por ter conduzido uma experiência malfadada 

em busca de poder, criou os etéreos e se transformou em um até conseguir recuperar sua 

antiga forma. O personagem muda de identidade diversas vezes para seguir Jacob até a Fenda 

dos peculiares, levando outros etéreos junto com o intuito de raptar a Srta. Peregrine e repetir 

a experiência para ganhar mais poder. Até aqui, o personagem possui os mesmos aspectos, 

pois fazem parte de ações relevantes no enredo da história das duas obras. Porém, ao se levar 

em consideração o restante da construção do personagem, Golan e Barron não têm muito em 

comum pelo fato de Golan ser descrito extensamente no livro, com detalhes que não poderiam 

ser transpostos para o filme sem que ele ocupasse grande parte da narrativa. Visto que, “sendo 

a ordem temporal literária maior que no audiovisual, implica-se uma série de cortes da 

história literária narrada para a sua adaptação em uma obra de ficção cinematográfica” 

(CASTANHEIRA; KONDLATSCH; BRUMATTI, 2010, p.5) 

Durante a história, Golan (figura 23) assume seis identidades para alcançar seu 

objetivo de encontrar a Fenda: como jardineiro de Jacob; como o motorista desprezível do 

Figura 22: Srta. Peregrine e 

Victor

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares 

(2016) 
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ônibus escolar; um suposto vizinho cego de Abe; Dr. Golan, o psiquiatra tranquilo de Jacob; e 

como o ornitólogo profissional que se revela o vilão. No texto original, os etéreos que já 

recuperaram sua forma humana, não recebem de volta sua peculiaridade e possuem olhos 

brancos e leitosos que os tornam fáceis de reconhecer. Já no filme, o personagem conhecido 

por Barron, muda apenas três vezes de identidade: como Dra. Golan, a psicóloga de Jacob, 

como o ornitólogo que aparece na Ilha e então, como Barron, a verdadeira identidade. Essa 

mudança é possível porque no filme os etéreos que voltam à forma humana, recuperam sua 

peculiaridade, e a de Barron (figura 24) é a mudança de forma. Essa recuperação da forma 

humana se dá de maneiras diferentes nas duas obras. No livro, os etéreos devem ingerir a 

carne das crianças e no filme isso foi modificado para somente os olhos. Essa mudança 

acontece com o objetivo de suavizar a história no cinema, e o modo como isso é apresentado 

dá o toque humorístico sombrio que é comum nos filmes de Tim Burton, a mistura dos 

elementos infantis e divertidos com o sombrio e melancólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golan e Barron, ao se apropriarem de tantas identidades, também assumem diferentes 

características psicológicas para ter ações condizentes à determinada identidade. No livro, 

Golan apresenta essa mudança de identidade com mais habilidade, pois cada personagem é 

diferente do outro, demonstrando seu lado mais humorístico e sombrio somente quando se 

revela como ele mesmo. No filme, para manter com mais clareza a real identidade por trás dos 

diferentes personagens, Barron não muda completamente seu modo de agir, apenas o disfarça, 

mas ainda mostrando seu lado irônico. 

Nesse sentido, em aspectos psicológicos, Barron utiliza muito do sarcasmo tendo um 

ar cômico e sombrio, quase macabro. Isso o associa com o personagem Monstro Verde (figura 

25) de O Estranho Mundo de Jack (1993), que é extremamente confiante e sarcástico, 

exibindo ele próprio um ar macabro através dessa comicidade sombria. Outro personagem que 

Figura 24: Personagem no 

filme

 
Fonte: O Lar das Crianças Peculiares (2016) 

 

Figura 23: Personagem no livro 

 
Fonte: O Orfanato da Srta. Peregrine para 

Crianças Peculiares (2015) 
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mostra essas características com veemência é o Coringa, vilão do filme Batman (1989), que 

muito usa da ironia e da comicidade obscura ao tentar vencer Batman, principalmente em seus 

diálogos. Sobre os vilões de Batman, ainda podemos citar o Pinguim de Batman: O Retorno 

(1992), que assim como Barron, também demonstra mais humo ao tentar alcançar seus 

objetivos, mesmo que somente para o próprio personagem seja engraçado. Barron também 

apresenta semelhança com Lorde Barkis (figura 26), de A Noiva-Cadáver (2005), que na 

animação engana os pais da personagem Victoria para casar com ela, assim como Barron 

enganou Jacob para encontrar os peculiares, além da personalidade pomposa e confiante que 

os dois possuem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se fala em ações, uma personagem em que é possível equiparar as de Golan 

ou Barron, é a Rainha Vermelha (figura 27) de Alice no País das Maravilhas (2010). Através 

do temor e do amedrontamento ela governou o País das Maravilhas, e o povo com medo, não 

teve coragem de ir publicamente contra sua opressão, que começou com a intenção de obter 

mais poder e desejando ser mais do que sua irmã. Até Alice aparecer para derrotá-la. De certa 

forma, o mesmo ocorreu à Golan/Barron, pois o personagem tanto no livro quanto no filme, 

quis mais poder, desejando ser mais do que os outros peculiares e isso o transformou em um 

monstro que amedrontou por décadas os demais, sendo destruído somente quanto Jacob 

apareceu.  Tanto Golan/Barron, quanto a Rainha Vermelha, mesmo que mais poderosos, ainda 

aterrorizavam os outros de seu mundo. Por isso, podemos perceber que os vilões das obras de 

Tim Burton não possuem um meio termo. Eles são vilões, sem um lado que demonstre 

bondade ou empatia, somente a ambição de conseguir mais poder por meio do medo. Outros 

vilões burtonescos que se encaixam nessa descrição Lorde Barkis e o Monstro Verde, já 

mencionados anteriormente.  

 

 

Figura 25: Monstro 

Verde

 
Fonte: O Estranho Mundo de Jack 

(1993) 

Figura 26: Lorde 

Barkis

 
Fonte: A Noiva-Cadáver (2009) 
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Em se tratando da aparência, Barron veste um terno escuro com gravata, o cabelo 

branco e arrepiado lembrando um cientista, o que ele de fato foi ao conduzir o experimento. 

Seus olhos possuem íris branca e os dentes são pequenos e pontudos, representando a antiga 

forma de etéreo, o que lhe dá um visual sombrio e macabro. Na obra literária, somente os 

olhos brancos leitosos e incomuns personagem são descritos, além da pele de um tom oliva 

que, sem considerar a cor dos olhos, faz Golan se passar por alguém comum. Já na adaptação 

cinematográfica o visual de Barron traz esse ar perturbador, encontrado em outros vilões de 

Tim Burton. Um deles é o Mercenário/Cavaleiro Sem Cabeça (figura 28), de A Lenda do 

Cavaleiro Sem Cabeça (1999), com a semelhança dos dentes pequenos e pontudos e olhos 

muito claros. Os dentes pontudos também são encontrados no Pinguim (figura 29), de 

Batman: O Retorno (1992), assim como a expressão sorridente e a aparência perturbadora. O 

Coringa (figura 30), em Batman (1989), traz a aparência e o sorriso perturbadores 

similarmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Rainha Vermelha 

 
Fonte: Alice no País das Maravilhas (2010) 

Figura 28: Mercenário/Cavaleiro sem 

Cabeça 

 
Fonte: A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça 

(1999) 

Figura 30: Coringa 

 
Fonte: Batman (1989) 

Figura 29: Pinguim 

 
Fonte: Batman: O Retorno (1992) 
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A base para a construção de Golan foi a mesma de Barron, e como este foi baseado no 

primeiro, seus objetivos e grande parte das ações mantiveram-se as mesmas do que no texto 

original. O personagem foi modificado somente onde poderia acrescentar um tom mais 

sombrio à história, onde poderia apresentar mais aspectos burtonescos e assim, deixar o filme 

mais característico como do diretor.  

Nesse sentido, podemos afirmar que as mudanças ocorridas na transposição de livro 

para filme, foram feitas para que o personagem pudesse trazer aspectos mais sombrios que 

pudessem ser associados ao restante das características burtonescas apresentadas na obra 

adaptada, e também, relacionadas à obra original. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se pode observar em várias de suas obras, Tim Burton sempre traz para seus 

filmes particularidades expressivas, como cores fortes e tons obscuros, a melancolia e o 

contraste entre bem e mal. Esses aspectos derivados de seu trabalho criam uma atmosfera 

especial sobre suas produções cinematográficas e também podem servir de inspiração para 

outras obras que são criadas seguindo um peculiar estilo já intitulado como Burtonesco 

(MAJCZAK, 2011). 

Assim, para responder o problema de pesquisa “Como a obra literária O Orfanato da 

Srta. Peregrine para Crianças Peculiares (2012) foi adaptada para o cinema pela visão do 

diretor Tim Burton?” foram analisados os três personagens mais expressivos da obra: Jacob 

Portman, Srta. Peregrine e Golan/Barron, com o objetivo de investigar como características 

dos personagens da história foram transpostas de uma linguagem para a outra pelo cineasta. 

Apesar de esses personagens terem papéis diferentes e específicos, como foi visto através da 

categorização pelos arquétipos de Vogler (2015), todos tem uma presença semelhante nas 

duas narrativas. Ainda que Jacob seja o protagonista e a história se desenvolva em torno dele, 

Srta. Peregrine e Golan/Barron são de grande relevância nos enredos. 

Como mostra a análise, Jacob Portman já apresentava características típicas de Tim 

Burton mesmo na obra original, porém, esses traços sombrios que ele possuía foram 

ampliados na obra cinematográfica, tornando o personagem mais introvertido, tímido e 

isolado do mundo em que vive, característica do herói burtonesco. Sobre Srta. Peregrine é 

possível afirmar algo semelhante, pois suas modificações foram realizadas com o intuito de 

trazer mais aspectos burtonescos à presença da personagem, antes uma senhora séria e de 
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modos recatados, para uma mulher mais jovem e extrovertida, com traços mais particulares 

que lembram outros personagens encontrados nas obras burtonescas. Já, com Golan/Barron, o 

mesmo ocorreu, pois o vilão na obra literária não possui descrições detalhadas sobre sua 

personalidade e aparência, mas no filme isso o transforma em um personagem cômico e 

irônico e bem vestido, também remetendo a outras criações de Burton.  

O estilo de Tim Burton, tão bem definido por todos os seus atributos e por isso, 

nomeado Burtonesco, já é reconhecido popularmente e visto como referência no meio 

cinematográfico, que por sua vez, serve como referência para a publicidade. A publicidade, de 

acordo com Silva (2013), tem o cinema como uma grande fonte de inspiração, pois ambas são 

linguagens que geram uma narrativa audiovisual intuindo atrair seu público. Segundo a 

autora, muitos elementos do cinema estão inseridos na composição de filmes publicitários, 

pois como as produções cinematográficas, também procuram sensibilizar o imaginário do 

espectador. Assim, pode-se perceber que a importância de estudar e entender adaptações 

cinematográficas está não apenas na relação entre cinema e literatura, mas entre cinema e 

publicidade e como uma pode servir de influência para a outra, ampliando as possibilidades 

de aspectos estéticos e narrativa no meio publicitário, sendo o cinema considerado, dessa 

forma, uma fonte de inspiração.  

Assim sendo, através dessa pesquisa é possível entender a relevância da linguagem 

literária e cinematográfica em nossa época, como formas de expressão da cultura de 

entretenimento. Os livros desde sempre serviram como base de aprendizado e conhecimento e 

mais recentemente os filmes, que também denotam essa característica, mostram sua 

importância ao desempenhar o papel de nos sensibilizar e desenvolver nossa percepção com 

as inúmeras particularidades que retratam, junto da transposição de um meio para outro e a 

expectativa de novas inspirações e criações. 

Portanto, compreende-se que mesmo que uma obra seja criada inspirada em Tim 

Burton, como O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares (2012) que traz 

inúmeros aspectos burtonescos, é possível confirrmar que somente Tim Burton consegue 

trazer verdadeiramente essas características estranhas e sombrias para uma obra, ainda que 

seu trabalho sirva de inspiração para outros. Como visto na obra literária utilizada na 

pesquisa, isso pode ser feito de maneira tão hábil que levou até mesmo o cineasta a conhecer 

essa obra e tecer um comentário para a contracapa do livro: “Vocês têm certeza de que não fui 

eu quem escreveu esse livro? Parece algo que eu teria feito...”. 
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APÊNDICE A – Jornada do Herói e Arquétipos 

 

Para melhor organização de uma história e sua narrativa, Joseph Campbell (1995), um 

estudioso de mitologia, escreveu o livro O Herói de Mil Faces, no qual mostrou a criação da 

estrutura da Jornada do Herói, etapas que pela qual os personagens passam conforme uma 

história é contada. Segundo o autor, essas etapas são: o mundo cotidiano, que mostra o herói 

em sua zona de conforto; o chamado da aventura, quando o herói é convidado a sair de sua 

zona de conforto; recusa ao chamado, o herói sente-se inseguro de aceitar o chamado; 

encontro com o mentor, onde protagonista e seu mentor se encontram, o que o convence a 

seguir a aventura; passagem pelo limiar, que desafia o herói a derrotar uma espécie de 

guardião entre o mundo comum e o da aventura; testes, aliados, inimigos, quando ele passa 

por provas para ganhar confiança e força; na aproximação da caverna oculta ele está próximo 

de sua grande provação; na provação acontece a luta contra o vilão; a conquista do elixir, 

agora que passou por um grande obstáculo, ele recebe uma recompensa; a morte e 

ressurreição muitas vezes significa uma morte simbólica, onde o herói cai e ao se levantar, se 

transforma em alguém melhor; e então o retorno com o elixir, quando ele volta para o mundo 

comum com a recompensa ou fica no mundo da aventura, como uma nova pessoa, diferente 

de quem era no início. 

 Além da estrutura da narrativa em si e ações do herói, há também uma estrutura de 

personagens, categorias às quais eles podem pertencer durante uma história, os arquétipos. 

Criados por Vogler (2015) a partir do conceito de arquétipo realizado por Jung, o autor os 

classifica em sete tipos: 

O herói, tudo se desenrola em torno dele. É quem sai do mundo comum para entrar na 

aventura, e guia e desenvolve a jornada. Também realiza sacrifícios, de alguma forma pelo 

bem comum. Geralmente é o protagonista nas histórias, por ser o personagem que mais chama 

atenção e causa mais identificação. O mentor é o guia experiente que incentiva o protagonista, 

geralmente lhe dá ensinamentos, conselhos e o motiva a continuar na aventura, a fazer o certo. 

Muitas vezes é o personagem mais velho da história e foi um dia o próprio herói em uma 

jornada passada. Já o arauto, como Vogler (2015) cita, é quem ou o que anuncia a mudança 

no mundo comum do herói, que o chama para a aventura. Não é necessariamente um 

personagem, podendo ser um acontecimento, como o desaparecimento de alguém ou também 

um objeto, como um livro. 
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Guardião do limiar é descrito pelo autor como o que ou quem está entre o mundo 

comum e o mundo da aventura. Traz um desafio para o herói, pode ser um lugar, um 

personagem, um obstáculo a ser vencido. Quando personagem, pode se revelar um aliado no 

futuro, bem como um inimigo. O pícaro é considerado um alívio cômico, na maior parte das 

vezes fazendo piadas para quebrar momentos de tensão e seriedade. Geralmente está do lado 

do herói, sendo seu apoio principal e algumas vezes, tomando seu lugar em sacrifícios.  

Vogler (2015) também cita o personagem que traz a dúvida para a história,  o camaleão, pois 

ninguém sabe com certeza de que lado ele está e quem apoiará no final. Pode ser também um 

aliado que futuramente vira inimigo ou um inimigo que fica do lado do herói no fim, se 

tornando um aliado. 

Por fim, a sombra, que é normalmente o vilão da história. De acordo com Vogler 

(2015), é a representação oposta do herói, o inimigo a ser vencido e o último e maior 

obstáculo da história para o qual o herói se encaminha desde que iniciou a jornada. Na 

maioria das vezes, quer a destruição do herói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

APÊNDICE B – Planos Cinematográficos 

 

Grande Plano Geral: onde o espectador é situado de forma ampla quanto à localização 

em que a cena se desenvolverá, como uma cidade, sem passar muitos detalhes (Figura 1). 

Plano Geral: não possui tanta amplitude, mostrando “o prédio ou a casa onde a cena se 

desenvolve” (RODRIGUES, 2007, p.27). Ele pode ser aberto ou fechado, conforme mostrado, 

respectivamente, nas figuras 2 e 3. 

 Plano Inteiro: todo o personagem é emoldurado, deixando apenas um espaço pequeno 

sobre sua cabeça e sob seus pés na imagem (figura 4). 

Plano Americano: o personagem aparece somente do joelho para cima (figura 5). Aqui 

se pode ver de maneira mais clara o que ele está fazendo, diferente dos Planos Gerais 

(RODRIGUES, 2007). 

 Com maior visão das características dos personagens, o Plano Médio (figura 6, no 

anexo A) enquadra da cintura para cima, permitindo que seja vista a expressão da pessoa e 

detalhes da roupa. No Primeiro Plano (figura 7, no anexo A), temos o personagem do busto 

para cima, expondo ainda mais detalhes de sua expressão e da roupa, assim como elementos 

próximos a ele, atrás e ao redor (RODRIGUES, 2007). 

 Close: se enxerga com clareza os detalhes de um personagem ou uma cena, como suas 

expressões ou um objeto (figura 8), também “mostra o rosto inteiro do personagem, do ombro 

para cima, definindo a carga dramática do ator” (RODRIGUES, 2007). 

Superclose: que enquadra o queixo e o limite da cabeça, dando mais ênfase à 

expressão do personagem (figura 10). 

 Plano Detalhe: é usado para mostrar algo de forma muito fechada, principalmente 

partes do corpo e objetos (figura 11). 

 Plano Conjunto Fechado: ator ou atores são enquadrados com a mesma carga 

dramática (figura 12). 

Plano Conjunto Aberto: a diferença é que três ou mais atores são enquadrados 

(RODRIGUES, 2007), (figura 13). 

Posicionamento da câmera: utilizado junto dos planos, há o Overshoulder (figura 14), 

é mostrada a cena por detrás do ombro de um dos atores, sua silhueta em primeiro plano e em 

segundo geralmente o rosto de outro ator com o qual ele contracena;  Plongèe (figura 15), 

capta a imagem de cima para baixo; Contraplongèe (figura 16), a câmera capta a cena de 

baixo para cima (RODRIGUES, 2007).  
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a) Grande Plano Geral 

Figura 1: Chegada à Ilha. 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

b) Plano Geral 

Figura 2: Casa do Avô. 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

c) Plano Geral Aberto 

Figura 3: O Orfanato. 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

 

d) Plano Geral Fechado 

Figura 4: Bar da Ilha 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

e) Plano Inteiro 

Figura 5: Jacob indo ao 

Orfanato 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

 

f) Plano Americano 

Figura 6: Jacob no Orfanato 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

g) Plano Médio 

Figura 7: Jacob e Srta. 

Peregrine 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

h) Primeiro Plano 

Figura 8: Jacob no Bar da 

Ilha 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

i) Close 

Figura 9: Avô de Jacob 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

j) Superclose 

Figura 10: Avô de Jacob 

caído 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

k) Plano Detalhe 

Figura 11: Livro do avô de 

Jacob 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

l) Plano de Conjunto 

Fechado 

Figura 12: os Gêmeos 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 
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m) Plano de Conjunto 

Aberto 

Figura 13: Jacob e Srta. 

Peregrine 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

 

 

n) Overshoulder 

Figura 14: Jacob e Emma 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

 

o) Plongèe 

Figura 15: Jacob ao entrar na 

casa 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 

p) Contraplongèe 

Figura 16: Jacob no velho 

Orfanato 

 
Fonte: O Lar das Crianças 

Peculiares (2016) 


