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RESUMO 

Fundamentado nos estudos sobre a filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, 

Voloshinov e Medviédev, o objetivo desse trabalho é refletir acerca do sujeito Jack no 

enunciado fílmico “O estranho mundo de Jack” (1993) ao que tange, principalmente, à 

noção do que é ser um heroi-vilão. Para tanto, pensamos em como essa noção se dá não 

só no enunciado elencado como corpus, mas em outras produções dos estúdios Walt 

Disney, uma vez que observamos, a partir deles, uma imagem canônica construída acerca 

do ser vilão (características físicas, ações, trilha sonora etc.). Para tanto, o nosso método, 

tal qual denomina Paula et al (2010), é o dialético-dialógico, que prevê não a conclusão 

e esgotamento do enunciado em si, mas as constantes respostas dialógicas que se suscitam 

antes e depois dele, de modo que haja o embate valorativo, o confronto de discursos entre 

enunciados. Concebendo o sujeito tal qual o Círculo o faz, como sendo constituído por 

meio da alteridade, compreendemos Jack como um sujeito composto pelos outros 

habitantes da Cidade do Halloween, uma vez que são eles uma parte fundamental de seu 

plano de transportar o Natal para o Halloween. E é a partir dessas relações sociais, 

mediadas, nesse enunciado, por meio da linguagem em suas mais variadas dimensões 

(sonora/vocal, verbal e visual), que podemos depreender essa imagem ambivalente de 

Jack: como sujeito heroi-vilão, que revela outro lado de si quando seus interesses pessoais 

estão em questão, de modo a colocarmos em xeque a ambivalência humana presente nessa 

constituição de personagem, uma vez que são eles o reflexo e refração, dentro da arte, da 

vida.  

 

Palavras-chave: Diálogo; Sujeito; Ambivalência; Círculo de Bakhtin; Tim Buton. 
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ABSTRACT 

Based on the studies of the Bakhtin Circle's philosophy of language, Voloshinov and 

Medviédev, the purpose of this work is to reflect on the subject Jack in the film utterance 

The Nightmare Before Christmas (1993), which mainly deals with the notion of what is 

to be a hero-villain. We think about how this notion occurs not only in the utterance as a 

corpus, but in other productions of the Walt Disney Studios, since we observe from them 

a canonical image built on the villainous being (physical characteristics, actions, 

soundtrack, etc.). For this, our method, as Paula et al (2010) calls it, is the dialectic-

dialogical, which predicts not the conclusion and exhaustion of the utterance itself, but 

the constant dialogic responses that arise before and after it, so that there is an evaluative 

clash, or a confrontation of speeches between utterances. Conceiving the subject as the 

Circle does, as being constituted through alterity, we understand Jack as a subject 

composed of the other habitants of the City of Halloween, since they are a key part of his 

plan to transport Christmas holiday to Halloween holiday. And it is from these social 

relations, mediated, in this utterance, through language in its most varied dimensions 

(sonorous/vocal, verbal and visual) that we can deduce this ambivalent image of Jack: as 

hero-villain, side of themselves when their personal interests are in question, in order to 

put in check the human ambivalence present in this character constitution, since they are 

the reflection and refraction, within art, of life. 

 

Keywords: Dialogue; Subject; Ambivalence; Bakhtin Circle; Tim Burton. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sujeito bakhtiniano é tido como um participante ativo do processo 

comunicativo-interacional, o que significa não poder isentá-lo de sua responsabilidade 

perante suas produções enunciativas, seus atos. Disso, resulta o que Bakhtin chama de 

“não álibi na existência”, porque o sujeito não é inconsciente e movido por forças que lhe 

são contrárias e externas, ao contrário, ele é consciente de si, de seus outros e de seus 

enunciados, assumindo, portanto, completa responsabilidade ao agir.  

Se pensamos em um enunciado estético, que reflete e refrata condições existentes 

no solo social, o princípio é o mesmo: um sujeito de linguagem está em constante 

interação com seu grupo social e com a própria linguagem, que revela as valorações 

axiológicas presentes naquela sociedade. O sujeito, por ser ativo no seu grupo social, não 

é capaz de ser alheio ao que o cerca, de modo que ele é produto e produtor do tempo e do 

espaço que ele habita. Sua existência, enquanto sujeito enunciado, reflete e refrata o meio 

social ideológico que o cerca e do qual ele é participante ativo, respondendo, 

axiologicamente, com a sua vida. 

Para refletirmos acerca dessa constituição do sujeito, pelo viés bakhtiniano de 

linguagem, escolhemos uma produção fílmica em que observamos essas valorações 

atuando de maneira contrária e contraditória no interior de um mesmo sujeito: Jack 

Esqueleto, o rei do Halloween, criatura presente na arquitetônica autoral de Tim Burton, 

construído de maneira dialógica, em consonância com o que observamos ser um reflexo 

e refração da existência humana, tal qual ocorre na “vida real”. Diferente, portanto, da 

constituição dicotômica de um sujeito que tem, nesse enunciado, a ambivalência como 

centro da cena.   

O objetivo desta pesquisa é, portanto, compreender como, esteticamente, 

valorações socais estão postas no plano do enunciado, a partir do enunciado fílmico O 

Estranho Mundo de Jack (1993), de Tim Burton. Em consonância com a pesquisa 

anterior1 e com os estudos da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, Volochínov 

e Medviédev, prevemos o estudo do sujeito Jack, o heroi-vilão do enunciado fílmico 

delimitado como corpus, a fim de compreender a sua constituição como um sujeito 

ambivalente, isto é, com valores contrárias e contraditórias que o definem como tal.  

                                                 
1 A pesquisa referida intitula-se “Contos de uma bruxa: a construção da vilania em Malévola” (PIBIC/CNPq 

- processo número 129971-2016-2). 
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Tim Burton, dentro da sua arquitetônica autoral de produção, possui um estilo de 

caracterização das suas personagens enquanto sujeitos dialógicos, ambivalentes e 

complexos – e não de maneira una e dicotômica, como perpassados por somente uma 

valoração social. Dessa forma, compreendemos Jack como o heroi e o vilão do enunciado, 

ao mesmo tempo, com valorações em embate, pois é um sujeito que reflete e refrata não 

só as relações sociais sob as quais está condicionado e em constante interação, como 

também uma faceta da “realidade” humana. Assim, a partir da visão bakhtiniana, 

analisamos o sujeito como eu-para-mim (Jack para si mesmo) e, sobretudo, eu-para-o-

outro (Jack e os outros sujeitos com o qual interage) pois, para Bakhtin, o sujeito só se 

realiza enquanto sujeito a partir da existência do outro em seu “eu”, que tem o olhar 

exotópico sobre si e sobre a sua existência.  

A hipótese é a de que Jack seja um sujeito ambivalente, constituído a partir e por 

meio de outro(s) sujeito(s), uma vez que não se encontra isolado socialmente. Constituído 

por meio e a partir da linguagem, o sujeito compõe e é composto por tudo que o cerca, de 

maneira responsiva e responsável. Ele é parte de um todo, não é tomado sozinho, sendo-

lhe imprescindível as noções de tempo e espaço (cronotopo) para a compreensão do seu 

lugar sócio-histórico no grupo em que ele atua e mantém relações.  

Para tanto, a partir do princípio de alteridade, é possível compreendermos e 

analisarmos as diferentes relações que Jack estabelece ao longo do enunciado, com outros 

sujeitos. Em especial, por uma questão metodológica, uma vez que todos esses sujeitos 

sintetizam o grupo social de cidadãos da Cidade do Halloween, selecionamos o sujeito 

Prefeito da Cidade do Halloween que possui, literalmente, duas caras. Ele é quem 

possibilita a Jack todas as interferências no funcionamento da Cidade, conforme lhe 

convém ao desejo. O Prefeito não age se Jack não está junto, no comando – quando Jack 

some, ele não sabe como agir, afinal, é Jack quem dá as ordens na Cidade – e Jack sabe 

disso, portanto, se aproveita dessa posição que ocupa perante seu grupo social. 

Selecionamos o sujeito Sally, com quem Jack desenvolve uma espécie de “amor 

de contos de fadas, felizes para sempre” ao final da trama – embora ele passe a maior 

parte do tempo menosprezando, subjugando e desvalorizando a opinião da única mulher 

que tenta, por meio de um olhar deslocado, alertá-lo acerca dos problemas causados por 

suas vaidades. 

O sujeito Papai Noel surge como uma personagem com a qual Jack estabelece 

importantes relações de alteridade, afinal, quando ele decide assumir a fabricação do 

Natal, é o Papai Noel a primeira figura que precisa sair de cena, para que Jack possa 



 

 8 

assumir a sua posição. Para tanto, ele se encarrega de colocar três capangas para raptá-lo, 

a fim de que ele exerça sua nova função sem que ninguém suspeite da sua procedência – 

para tanto, ele muda o nome do Papai Noel para Papai Cruel, de modo que a mudança do 

nome indique uma qualidade má da figura símbolo do Natal, o que passa a ser uma 

justifica plausível para o seu rapto.   

Por fim, o último sujeito selecionado para a relação de alteridade com Jack é o 

Monstro Verde, tido, nesse enunciado fílmico, como o vilão explícito, “declarado”. Para 

a cidade do Halloween, ele é um vilão porque raptou Sally e, também, o Papai Noel – 

contudo, Jack já havia raptado este último, primeiro (por meio de três capangas). Assim, 

levantamos o questionamento do que faz um sujeito ser caracterizado, unicamente, como 

vilão e outro, com atitudes semelhantes, não o é.  

Sendo assim, compreendemos essa ambivalência como proveniente de diferentes 

vozes sociais que são assimiladas por um mesmo sujeito, no caso, Jack e os cidadãos da 

Cidade do Halloween, em geral. Assim como também é resultado de diferentes valorações 

que perpassam um sujeito, assimiladas e acumuladas ao longo de sua existência e que, 

em determinados momentos, revela-se de uma ou de outra forma. Cada sujeito tem, assim, 

um papel ativo e dinâmico enquanto produtor da atividade social perante o seu grupo, e 

não um papel secundário e passivo.  

É tomado como base de nossa análise a ideia de Jack assumir a fabricação do 

feriado do Natal em detrimento da fabricação do Dia das Bruxas, como forma de observar 

a ocorrência das relações interativo-sociais, acima citadas. O que nos possibilita, portanto, 

a investigação e reflexão do que consideramos e chamamos de constituição ambivalente 

heroica e vilã de Jack como reflexo e refração da condição humana – tornando-o, assim, 

um sujeito “estranho”.  

Essa “estranheza”, como é típica da arquitetônica autoral de Burton – e faz, 

também, referência ao título do enunciado fílmico – demonstra sujeitos em constante 

desajuste com a sociedade da qual fazem parte. São “estranhos” porque não se encaixam 

e ficam à margem. Contudo, em Burton, a “estranheza” dos sujeitos e de seus universos 

particulares ganha o caráter de normalidade. Estranho mesmo é ser normal e se encaixar 

em um padrão de normalidade que versa sobre a corrupção, a inveja, a busca incessante 

e descabida pelo poder, como retratado em A Noiva Cadáver (2005) – e, desse ponto de 

vista, ser normal é que é ser estranho. Por outro lado, ser “estranho” do ponto de vista 

burtoniano, não é tomado com a valoração negativa, mas, ao contrário, é condição de 



 

 9 

humanidade, bondade e empatia, mesmo que presente em sujeitos que são 

compreendidos, socialmente, como monstros, cadáveres, demônios etc.  

Jack, o heroi-vilão do enunciado fílmico, tem a sua ambivalência retratada no 

modo como se relaciona com a Cidade do Halloween. Ele, como Rei do Halloween, ama 

e é amado pelos cidadãos que ali habitam: ele os ajuda, os elogia e os impulsiona a serem 

melhores a cada celebração. Entretanto, da mesma forma, ele se aproveita dessa posição 

privilegiada para fazer com que os cidadãos se mobilizem por suas causas pessoais, ainda 

que isso vá contra a natureza deles – a do terror, do susto e do macabro, e não a do espírito 

natalino de fraternidade, como Jack os leva a acreditar que seja possível. 

Como a proposta da pesquisa recai sobre a construção de um sujeito ambivalente, 

heroi e vilão – ao mesmo tempo –, outras produções enunciativas entrarão, como cotejo, 

para fundamentar a análise, a fim de que possamos compreender como os vilões e os 

herois, “mocinhos” e “mocinhas”, são arquitetados na indústria Disney (meio ideológico 

de produção do nosso corpus) e, também, dentro da própria arquitetônica autoral de Tim 

Burton, auxiliando-nos, assim, a compreender o seu estilo de produção dialógico.  

É possível encontrar, ao que tange ao modelo de produção Disney, aspectos 

recorrentes nos sujeitos que os caracterizam, dicotomicamente, entre herois e vilões. 

Assim, a paleta de cores utilizada para um determinado grupo de sujeitos já antecipa, no 

enunciado fílmico, a característica de heroi ou vilão. Na arquitetônica burtoniana, o 

mesmo não procede, uma vez que parte de seu estilo autoral é a produção de sujeitos que 

subvertem a condição inicial em que estão inseridos – embora seja possível encontrar 

algumas marcas, em alguns sujeitos, que os condicionam a uma única caracterização 

dentro do enunciado (como o caso do Monstro Verde, em O Estranho Mundo de Jack, e 

Lorde Barkis, em A Noiva Cadáver). 

 Embora citemos a diferença entre as produções Disney e de Tim Burton, este 

último, como autor-criador, está inserido em um meio ideológico de produção dos 

estúdios Walt Disney, uma superestrutura renomada dentro da indústria cultural 

cinematográfica. Ainda que pensemos no seu estilo autoral de produção, que carrega suas 

marcas e escolhas composicionais, não podemos nos esquecer de que ele precisa, para se 

manter dentro desse meio ideológico, submeter-se à certas regras de produção, que 

podem, ocasionalmente, limitar ou subverter o seu estilo de produção – ainda mais se 

pensamos na produção do enunciado O Estranho Mundo de Jack (1993), distribuído pela 

Walt Disney Pictures.  Contudo, isso não significa que o autor-criador esteja à completa 

mercê do seu meio de produção e que a sua obra esteja voltada para conteúdos temáticos 
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alheios aos de seu interesse, mas também não significa que ele tenha, em determinados 

momentos, se enquadrado dentro dos padrões vigentes. 

Metodologicamente, nosso objeto de pesquisa não é encarado como um objeto, 

puro e simples, mas ele é considerado como um sujeito ativo que trava diálogos e embates 

com nós, pesquisadoras. Dessa forma, o enunciado fílmico O Estranho Mundo de Jack 

(1993) não é algo acabado, como finito em seus sentidos, mas ao contrário, como um 

suscitador de diálogos, podemos analisá-los sob as diferentes lentes e diferente temas, de 

modo que a escolha pelo tratamento da ambivalência heroi-vilão no interior do mesmo 

sujeito é uma das opções possíveis de estabelecermos embates entre esse enunciado e 

outros, cotejando-os.  

Assim, o método bakhtiniano é o dialógico, calcado no embate, na (re)construção 

e no (in)acabamento, que constitui não só o enunciado, como também o próprio sujeito, 

e se manifestam por meio do signo (verbal e não-verbal). Essa representação simbólica 

do homem e do seu mundo não é direta, mas é refletida e refratada com um determinado 

acabamento estético, quando se trata de enunciados artísticos, tal qual o nosso corpus de 

pesquisa. 

Amorim (2000), diante disso, disse ser o corpus o (sujeito) outro do pesquisador, 

com quem ele se relaciona. O método dialético-dialógico (Paula et al, 2011) da filosofia 

da linguagem do Círculo de Bakhtin considera os conceitos que nortearão esta pesquisa 

como base para adentrarmos em uma análise discursiva pela perspectiva da linguagem. 

Para a filosofia da linguagem, dialógica, a inserção da cultura e do social, no discurso, 

possibilitam a compreensão do sujeito e do que o cerca. É dialético porque o discurso, 

além de dialógico, tem o seu conteúdo contraposto a um outro discurso, não de maneira 

a encerrá-lo, mas como continuidade e elo da cadeia discursiva, não sendo o fim uma 

síntese, mas, sim, a possibilidade de abertura a outros enunciados. 

Dentro da perspectiva dialógica, o estudo de um enunciado é feito tomando outros 

enunciados em cotejo, não isolados e apartados de uma cadeia discursiva, porque Bakhtin 

(2014) explicita que um signo ideológico é o que o outro não é, o que podemos depreender 

a partir das relações entre os enunciados. Embora compreendamos os enunciados em 

constante relação uns com os outros, o seu caráter de ser único e irrepetível deve ser 

destacado, uma vez que as condições de produção não podem ser as mesmas, o que não 

gera, portanto, o mesmo enunciado em momentos e tempos diferentes, embora com 

poucas diferenças entre si.  
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Como método, descrevemos, analisamos e interpretamos o enunciado verbo-

voco-visual selecionado como corpus, uma vez que, nele, estão presentes as questões de 

ambivalência e heroísmo-vilania que nos propomos a compreender. Conforme 

analisamos enunciados estéticos, reforçamos a ideia de pensar a relação intrínseca entre 

arte e vida, visto que reconhecer e contextualizar um enunciado estético é compreender a 

sua característica artística por meio do trabalho realizado pela linguagem a partir da vida.  

Ainda, o método bakhtiniano é uma abordagem voltada à linguagem, pensando, 

especificamente, a relação do enunciado com a vida, do ponto de vista sócio ideológico, 

visando o projeto de dizer autoral de cada sujeito criador de enunciados, marcados e 

condicionados, portanto, pelo seus tempo-espaços de produções. Essa abordagem 

dialógica da linguagem é incessante, uma vez que está associada a outros enunciados que, 

por sua vez, também estão vinculados a enunciados outros – criando, assim, a cadeia 

discursiva. 

Pensamos na linguagem de acordo com a perspectiva bakhtiniana, calcada na 

interação social. Pensamos, também, na linguagem cinematográfica, uma vez que nosso 

corpus se pauta em um enunciado fílmico, sendo necessário compreendê-lo como um 

todo significativo, e não tomado em partes isoladas. Entendemos essa linguagem como 

calcada no verbal, no vocal e no visual, ao que Paula (em andamento) chamou de 

verbivocovisualidade, abarcando as diferentes dimensões da linguagem em um 

enunciado.  

Isso significa dizer que, ao tratarmos nosso corpus, o faremos a partir dessa 

perspectiva, uma vez que os elementos que constituem o verbal – tópicos e conteúdos 

frasais –, o vocal – ritmo e entoação de fala, trilha sonora e melodia – e o visual – 

movimentos de câmera, paleta de cores e gestos –, por exemplo, integram uma unidade 

enunciativa, em conjunto. Essas dimensões da linguagem não podem ser “subtraídas”, 

visto que a sua dissociação é superficial e abstrata, já que interpretam e se constituem 

mutuamente como um todo, de modo a estabelecer uma relação de dependência direta 

para o todo significativo do enunciado ao que tange às valorações sociais.    

Entendemos o enunciado O Estranho Mundo de Jack, bem como os outros que 

entram como cotejo, como parte dessa linguagem, pois abarcam essas três dimensões 

integradas não só como composição, mas como significação. Cada enunciado, 

independente do gênero no qual está inserido, materializa valorações que são reflexos e 

refrações do modo como determinado grupo social lança o seu olhar sobre o mundo e a 

sua constituição física e simbólica. Assim é que nos propomos a seguir pela análise, 
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compreendendo que as valorações presentes no corpus dizem respeito a um momento 

sócio histórico específico, porque a configuração social, assim constituída, nos possibilita 

recuperá-los a partir das materializações ideológicas presentes, fazendo de um enunciado 

o que um outro não o é.  

Visamos contribuir, com esta pesquisa, com os estudos acerca do sujeito 

dialógico, construído e constituído de maneira ambivalente, tal qual encontramos no solo 

social, e não mais de maneira isolada e distante da “realidade”, dos sujeitos consumidores 

desse tipo de enunciado. Escolhemos a concepção de sujeito como entrada no enunciado, 

uma vez que tomado como fio-condutor da análise, compreendemos as relações 

intersdiscursivas e intertextuais presentes nos enunciados, tanto o corpus, quanto os de 

cotejo. Chegamos até as características intrínsecas dos enunciados por meio deles, de 

modo a compreender o estilo autoral de produção de um autor-criador ou, até mesmo, de 

uma superestrutura dentro da indústria cultural. Dessa forma, nos propomos a refletir 

acerca da relação teórico-analítica entre os estudos do Círculo de Bakhtin, Volochínov e 

Medviédev e os enunciados verbo-voco-visuais contemporâneos.   
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1. Contextualização: o “bem” e o “mal” 

 

1.1 Disney: a padronização de herois e vilões 

O enunciado O Estranho Mundo de Jack data de 1993, “antecipando” questões 

que, no momento da indústria cinematográfica atual, ganham cada vez mais o centro da 

cena, tal qual é a ambivalência do sujeito. Como tratamos das indústrias Disney – e de 

como os sujeitos ambivalentes são construídos – a Era de Ouro2, a Era de Prata3 e o 

Renascimento4 se voltaram às produções que traziam o conto de fadas como tema central, 

uma vez que a vendagem das princesas garantia, para a Disney, a supremacia do lucro por 

meio dessas animações. Nesse período, observamos a presença da constituição sujeito 

como dicotômica, ou há herois e heroínas, de um lado, ou há vilões, bruxas e mau 

caráteres de outro. Não há complexidade no trato das personagens, mas há uma linha clara 

e objetiva que os diferencia não só em cada enunciado, mas ao longo deles, por décadas 

seguidas.  

Pensando no cinema, enquanto uma linguagem além do caráter de diversão e 

entretenimento, observamos como ele se constitui como uma fonte histórica, um 

“testemunho” de determinado período ou grupo social, revela-nos como pensavam e se 

comportavam os sujeitos, se partimos do pressuposto bakhtiniano de que o artístico é 

reflexo e refração, enquanto signo ideológico, de condições tangíveis à vida.   

 Sendo assim, como forma de cotejo, observamos como as produções dos estúdios 

Walt Disney caracteriza(va)m os sujeitos enquanto herois e vilões, o que nos permite 

pensar em uma forma dicotômica de dividir o “bem” e o “mal”, inclusive, que reflete uma 

educação dividida entre ser “bom” e “mau” em sua conduta. Dificilmente, ser “bom” e 

“mau” ao mesmo tempo.   

Os herois (príncipes e princesas, em sua maioria) que renderam grandes lucros 

para a indústria, são sujeitos em constante harmonia com a natureza, mas perseguidos por 

alguma força contrária que visa romper com a harmonia do ambiente. Há um modelo de 

                                                 
2 O enunciado fílmico Branca de Neve e os Sete Anões (1937), primeiro longa-metragem dos estúdios Walt 

Disney, inaugura o período chamado de Era de Ouro.  
3 Os enunciados fílmicos Cinderela (1950) e A Bela Adormecida (1959) constituem a chama Era de Prata, 

que ocorre logo após a Segunda Guerra Mundial, período em que diversos longas-metragens ficaram 

arquivados, uma vez que o investimento havia sido congelado em detrimento de enunciados fílmicos 

“menores”. 
4 Os enunciados fílmicos A Pequena Sereia (1989), A Bela e a Fera (1991),Aladdin (1992) e O Rei Leão 

(1994) configuram o período chamado Renascimento das indústrias Disney. Após a Era de Bronze, nos 

anos 70 e metade dos anos 80, um período infrutífero, em números, para a Disney, A Pequena Sereia 

confere, novamente, o sucesso por meio da revisita aos contos de fadas. 
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feminino e masculino criado a partir desses sujeitos, que reforça valorações e padrões de 

comportamento e identificação presentes no inconsciente coletivo, por meio de arquétipos 

– formas de comportamento que são o esquema básico da psique humana.  

Principalmente ao que tange às mocinhas, princesas, a vulnerabilidade e a 

ausência de defesa própria são evidentes, tornando-se passivas e mulheres à espera de um 

príncipe, que pode salvá-las de algum vilão ou vilã que o atormenta, reforçando, assim, 

uma sociedade patriarcal e masculina, reflexo e refração do que há no social, na vida e 

que, na arte, ganha representações simbólicas:    

 

 

Figura 1 - O lado "bom" da Disney 

  

 Os vilões, por sua vez, normalmente, são caracterizados por meio de uma paleta 

de cores em preto, vermelho e roxo, são sujeitos à margem no enunciado, habitam as 

trevas, as masmorras ou calabouços – locais escuros, com os quais sua figura se confunde 

– e são seres recalcados, com questões má resolvidas, principalmente, com os herois do 

enunciado fílmico. Ainda, na Disney, há uma recorrência ao que tange à vilania feminina, 

voltada ao maternal e à vaidade (como a Rainha Má, de Branca de Neve e os Sete Anões 

(1937), a Madrasta, de Cinderela (1950) e Úrsula, de A Pequena Sereia (1989)). 

 Ao que tange aos vilões, normalmente, são caracterizados como sedentos pelo 

poder e pela soberania. Com um caráter fatal, maligno e sombrio, os vilões lançam 

obstáculos a fim de fazer com que os herois alcancem o amadurecimento e a vitória, 

levados até o “felizes para sempre”, ao final do enunciado fílmico, concretizado, 

geralmente, pelo casamento. No caso de vilãs enquanto sujeitos femininos, há a constante 

representação da bruxa ou feiticeira, carregando uma representação social, tal qual 
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personagens arquetípicos. Elas atuam com um perfil materno, enquanto incute desafios e 

proporciona o amadurecimento e crescimento do heroi.  

 Os vilões, enquanto sujeitos masculinos, versam sobre uma representação vilânica 

por meio do jogo de cores (o que ocorre, também, com as vilãs), mas, sobretudo, pela 

busca incessante ao poder, principalmente por uma questão hierárquica e familiar. Esses 

vilões, por sua vez, quando surgem no enunciado fílmico, já marcam e sugerem, pela sua 

configuração física, que serão personagens vilãs dentro da narrativa. Há o trabalho em 

cima do desajuste, do corpo diferente, das cores preto, verde e roxo em dissonância com 

o restante do ambiente harmônico, em geral, os herois. Os rostos dos vilões são angulosos, 

o que auxilia na diferenciação com os outros sujeitos dos enunciados fílmicos. Os olhos, 

em tom esverdeado, contrastando com o preto5, refletem a inveja que esses sujeitos 

alimentam em detrimento dos herois: 

 

Figura 2 – O lado “mau” da Disney 

 Contudo, essa recorrência do trato das personagens, tanto sujeitos vilões quanto 

sujeitos herois (e dos conteúdos temáticos) para Burton, não é vista como estilo autoral 

de produção dos estúdios Walt Disney. É compreendido, por outro lado, como 

padronização e limitação criativa do estilo de produção de autores-criadores. Em um 

âmbito maior, ele critica a atitude da empresa perante seus funcionários, animadores, 

                                                 
5 Eva Heller, em Psicologia del Color, diz que qualquer cor unida ao preto acarreta em uma inversão. Dessa 

forma, o verde simboliza esperança, contudo, se unido ao preto, o sentido muda para a inveja, por exemplo. 
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ilustradores, diretores e produtores que, ao adentrarem o universo Disney, submetem-se 

às condições de criação impostas, para que, ali, possam permanecer:  

 

Figura 3 - "A Máquina"6 

 

Nessa obra, figuras geométricas, diferentes e coloridas, entram em uma máquina 

com o formato do número 1 (um), caracterizada e estilizada com diferentes figuras do 

Mickey Mouse – o símbolo e “garoto propaganda” da companhia Walt Disney. Com 

                                                 
6 Ilustração presente no livro The Art of Tim Burton (2009). O título original é “The Machine”. 
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muitos olhos e dentes afiados, a máquina observa, atentamente, as figuras que entram e, 

no meio do processo, transforma as mesmas figuras geométricas em seres quadrados, 

padronizados, iguais.  Conforme Gallo (2009, p. 11), a respeito da experiência inicial de 

Burton com as indústrias Disney, na produção de O Cão e a Raposa (1981), ela afirma 

que  

Initially, relieved to have the job, Burton soon realized that 

Disney’s style poorly suited his own. He attempted to conform 

his methods to being na “inbetweener” [...]. With typical humility 

and self-deprecation, he has often said that he could’nt draw 

Disney [...] . His artistic talent was certainly good enough to 

reproduce a cartoon animal. But what is conveyed in their faint, 

forced lines is that they were painfully drawn and empty of the 

life and emotion that typically inhabits Burton’s art and sets it 

apart.7 

 

Nessa mesma perspectiva das indústrias Disney enquanto “engessamento” e 

padronização de modelos de criação, limitando o trabalho criativo de novos autores-

criadores que se associam ao seu nome, Avins (apud WOODS, 2011, p. 162-3), em O 

Estranho Mundo de Tim Burton, afirma que  

O começo dos anos 1980 foi a Idade das Trevas para a animação 

da Disney, quando filmes sem charme eram lançados com enorme 

entusiasmo, um atrás do outro. Burton estava irremediavelmente 

mal escalado, tendo sido colocado para desenhar uma raposa no 

filme O cão e a raposa [...]. “Senti-me como se eles dissessem: 

‘Certo, aqui é a Disney, e aqui deve ser o local com a maior 

reunião de bons artistas do mundo’, e ao mesmo tempo: ‘Faça 

desse jeito; cale a boca e vire um zumbi trabalhador de fábrica’. 

 

Contudo, Burton se coloca, dentro dessa superestrturua da qual ele não só critica, 

mas também faz parte, como um produto de consumo. Não só por meio de suas obras 

que, querendo ou não, viralizam e tornam-se produto dentro da vendagem hollywoodiana, 

mas como ele mesmo como um produto a ser consumido, que se submete às condições e 

“regras do jogo” da indústria cultural. Com sua exposição, “O Mundo de Tim Burton”, 

                                                 
7 Tradução nossa: Inicialmente, aliviado por ter o trabalho, Burton logo percebeu que o estilo da Disney era 

mal adaptado ao dele. Ele tentou conformar seus métodos para ser um "intermediário" [...]. Com típica 

humildade e auto-depreciação, ele sempre disse que não poderia desenhar (na) Disney [...]. Seu talento 

artístico certamente foi bom o suficiente para reproduzir um animal de desenho animado. Mas o que é 

transmitido em suas linhas fracas e forçadas é o que eles estavam dolorosamente atraídos, vazios da vida e 

emoção que, tipicamente, habitam a arte de Burton e o distingue.  
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que já passou por diferentes países, inclusive, o Brasil, em são Paulo, no Museu da 

Imagem e do Som (MIS), podemos observar como há o embate – a ambivalência – entre 

o autor-criador e o autor-pessoa.   

 Conforme ele se coloca, em sua exposição, em sessões de autógrafo, pré-estreias 

e sessões de bate-papo, como um produto a ser consumido, a sua obra de crítica à indústria 

Disney, enquanto um local gerador de lucro massivo e produção igualitária, ele torna-se, 

também, um autor-objeto, objeto de consumo, que se submete às condições para fazer 

parte desse meio ideológico, local em que ele (e sua obra) é visto e ouvido. Fora do jogo 

hollywoodiano, não o mesmo acesso que ele tem sendo parte do jogo hollywoodiano. A 

ambivalência, também, se encontra aqui. Entre se fazer ouvido, mas para isso, ter que ser 

objeto-consumo de uma superestrutura com a qual, por vezes, não há concordância com 

as valorações.    A indústria cultural existe, funciona e flui por meio do jogo submisso. 

Para se obter o capital (importante condição, dentro da indústria cultural, para se manter 

ativo) é preciso estar “presentificado” e quem dita as regras de funcionamento são, acima 

de toda crítica por meio de obras, os detentores da supremacia da indústria cultural.

 Não nos esquecemos, portanto, que Tim Burton participa desse jogo, constante e 

contraditório, atuando como produtor, mas também como produto. Embora critique, em 

entrevistas e por meio de sua obra artística, o modo de produção e circulação dessas 

superestruturas hollywoodianas, ele continua atuando como parte integrante desse jogo, 

um lugar valorativo para produzir o que ele produz (e, assim, ser visto e ouvido – 

consumido), mesmo que sua obra retrate uma faceta da realidade que versa sobre os 

excluídos, os monstros, os estranhos e os marginalizados sociais.  

 Tratar dessas questões, que misturam e extrapolam a arte, inserindo-se na vida, é 

importante, do ponto de vista bakhtiniano, para mostrar como arte e vida não são 

instâncias dissociadas e, mais do que isso, complexas e contraditórias, como as relações 

humanas o são. Dar voz e vez, em sua produções enunciativas, a sujeitos que, antes, não 

ganhavam o centro da cena, tem, em contrapartida, um trabalho de permanência e 

manutenção nesse tipo de centro da cena.   

 No fim do século XX e início do século XXI, no período chamado Pós-

Renascimento, a Disney tem um período de inovação em suas produções, não ao que 

tange ao conteúdo, mas ao que tange às técnicas de filmagem, aproximando-se do 

universo digital. Contudo, isso não configura um sucesso para a indústria que, novamente, 

experimenta produções infrutíferas em questão de números e geração de lucro. É um 

pouco antes desse mesmo período, todavia, que O Estranho Mundo de Jack é produzido 
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enquanto enunciado fílmico.    

 Essa caracterização do sujeito mais real e humanizada é cada vez mais retratada, 

atualmente, pela indústria Disney, no período chamado a Era da Renovação8, dado o 

sucesso de bilheteria experimentado por produções como A Princesa e o Sapo (2009), 

Enrolados (2010), Frozen: uma aventura congelante (2013) e Malévola (2014)9. Dessa 

forma, o sujeito ambivalente, o heroi-vilão, foco de nossa pesquisa, tem seu fundamento 

nesse momento atual da indústria cinematográfica de animação, embora seja datado do 

final do século passado.  

  Essa mudança não é fortuita e sem propósito, mas responde, ativamente, às 

demandas sociais de sujeitos consumidores-ativos que buscam maior identificação nos 

produtos culturais que consomem. Não há mais a hegemonia de príncipes e princesas, 

como na Era de Ouro e Prata, em que a sociedade se via dividida entre bons e maus. Ao 

contrária, a ambivalência do sujeito é, cada vez mais, questionada, pois faz parte do que 

há, de fato, no social. A ambivalência, enquanto condição de existência, não é exclusão, 

mas é simultaneidade. Os sujeitos fílmicos não deixaram de ser herois ou vilões, mas 

passaram a ser caracterizados como herois e vilões, ao mesmo tempo. Juntos, em embate. 

No interior de um mesmo “eu”. A ambivalência, carnavalesca, compreende situações e 

sentimentos contrários como possíveis.    

 A obra de Tim Burton é, como autor-criador, tipicamente hollywoodiana. Isso 

significa que, embora encontremos em sua produção críticas voltadas à indústria cultural 

Disney, por exemplo, ele não deixa de estar submetido e inserido nesse meio ideológico. 

Isso nos é caro, uma vez que nos possibilita compreender a própria ambivalência do autor-

criador enquanto travador de embates com a sua própria produção artística.  

  A questão da ambivalência do autor-criador em detrimento da indústria cultural 

vai além quando, em um âmbito maior, não há um tipo de “garantia” no trabalho que os 

próprios autores-criadores realizam dentro e enquanto funcionários dessa indústria. Dessa 

forma é que Burton, enquanto concebeu a ideia de fazer um filme sobre a origem dos 

feriados, em stop-motion10, não detinha os direitos sobre a sua própria ideia, mas, por 

                                                 
8 O sucesso da Era da Renovação, deve-se, em partes, pela compra do principal estúdio digital 

hollywoodiano, a Pixar, pelas indústrias Disney – que passou de relação de concorrência para relação de 

parceria, dando novas possibilidades aos enunciados fílicos que carregam o nome Walt Disney Pictures.   
9 Esse último enunciado fílmico, Malévola (2014), foi corpus da pesquisa anterior, em que tratarmos, de 

maneira específica, da ambivalência da fada-bruxa humanizada que, no enunciado em questão, é 

relativizada sobre a ideia canônica do que é ser boa e má, presente nos contos de fadas. 
10 O stop-motion é uma técnica que se caracteriza como um tipo de produção cinematográfica em que são 

necessários 24 frames (fotos) para realizar, aproximadamente, 1 segundo de filme. As personagens de uma 

produção em stop-motion (miniaturas de bonecos) devem ser movimentados e fotografados, lentamente, 
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outro lado, elas pertenciam à indústria, e o impasse existia porque a Disney não queria 

produzi-lo, nem outras redes de TV, uma vez que temiam uma “inovação” nesse tipo de 

conteúdo, optando, assim, pelo “engessamento” – produzir mais do mesmo – o que 

Adorno (2002, p. 11) afirma ser típico:  

A indústria cultural, mediante suas proibições, fixa positivamente 

[...] uma linguagem sua, com uma sintaxe e um léxico próprios. 

A necessidade permanente de efeitos novos, que permanecem 

todavia ligados ao velho esquema, só faz acrescentar, como regra 

supletiva, a autoridade do que já foi transmitido, ao qual cada 

efeito particular desejaria esquivar-se. Tudo o que surge é 

submetido a um estigma tão profundo que, por fim, nada aparece 

que já não traga antecipadamente as marcas do jargão sabido, e 

não demonstre, à primeira vista, aprovado e reconhecido.   

  

O “engessamento”, a padronização e a massificação fazem parte de um tipo 

específico de produção, e é dentro desse tipo de criação que compreendemos a indústria 

Disney enquanto uma superestrutura que, por meio de longas-metragens que remetem aos 

contos de fadas e aos arquétipos, por meio de figuras de herois e vilões, por exemplo, 

instaurando-se no inconsciente coletivo de um grupo social, com sujeitos dicotômicos e 

separados entre a bondade e maldade humana – que já não corresponde, de maneira 

simbólica, a uma representação do que encontramos em seres humanos, complexos e 

contraditórios, unindo sentimentos e posicionamentos opostos e em embate. 

 

1.2 Tim Burton: autor-criador11 e estilo autoral 

 Bakhtin afirma, em Estética da Criação Verbal (2011, p. 6), que há materiais que 

possuem um imenso valor biográfico e que podem, após serem iluminados pelo sentido 

                                                 
criando uma noção de ação. O processo de criação é considerado cansativo e complexo, de modo que foi 

desenvolvido, nos Estados Unidos, pela UPA (um estúdio de animação estadunidense) e popularizado pela 

Hanna-Barbera (uma empresa de animação estadunidense), um método chamado de “animação limitada”, 

que utiliza-se de apenas 12 frames (fotos por segundo, que consiste na técnica de produzir os desenhos 

animados sem a necessidade de redesenhar os quadros inteiramente, mas, utilizando-se, somente, das partes 

comuns a cada quadro. Assim, há uma maior agilidade e economia não só de tempo, como de custo de 

produção. Entretanto, a Walt Disney ainda mantém o uso da “animação total”, contrastante com a primeira, 

pois possui um custo muito caro e uma produção lenta. 
11 Compreendemos Tim Burton como autor-criador do enunciado fílmico O Estranho Mundo de Jack 

(1993), embora reconheçamos que ele não ocupa essa função de maneira isolada. Em uma produção, as 

funções de diretor, produtor, roteirista, músico etc. são distribuídas entre diferentes sujeitos, que assumem 

a voz de autor-criador de sua função, interferindo, significativamente, no todo do enunciado. Embora 

atravessados por valorações outras, optamos por tratar Burton como autor-criador porque dentro das 

produções que ele participa, em geral, podemos observar a recorrência de elementos que o compõem, sendo 
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artístico da obra, adquirirem valor estético. Dessa forma, um dado que existe na vida, de 

maneira concreta, pode ser esteticamente valorado em uma obra, desde que utilizado 

como matéria poética e não como mero biografismo. Assim é que o autor-criador, 

enquanto posição formal e estética, se diferencia do autor-criador, que vivencia as 

experiências biográficas e não as compila enquanto enunciados artísticos.   

 Prosseguindo, Bakhtin (2011, p. 9) alerta para possíveis problemas decorrentes da 

confusão entre autor-criador e autor-pessoa. Para ele, o autor criador – elemento da obra 

– e o autor-pessoa – elemento do acontecimento ético e social da vida – não se misturam, 

quando isso ocorre, há a incompreensão do conjunto da obra e da personagem, de modo 

que o trabalho estético é diminuído em detrimento da deformação da personalidade ética, 

biográfica do autor. Assim é que, ao lermos uma obra de Burton (enquanto autor-criador), 

não tomamos a sua biografia como condição sine qua non para compreendê-la, uma vez 

que ela possui autonomia dentro da sua arquitetônica autoral de produção.  

 Diante da discussão sobre autor, Bakhtin, em Estética da Criação Verbal, o define 

como “[...] o agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, do todo da personagem 

e do todo da obra, e este é transgrediente a cada elemento particular desta” (BAKHTIN, 

2011, p. 10). A partir dessa perspectiva, compreendemos que o tratamento de Tim Burton 

como autor-criador é diferente do que dado ao autor-pessoa, não sendo possível confundir 

uma instância com a outra, uma vez que, socialmente, possuem valorações diferentes. 

Quem assina e responde, ativamente, a um enunciado estético, é Burton enquanto autor-

criador, que possui o conhecimento global da obra. Segundo Bakhtin (2011, p. 3), “cada 

elemento de uma obra nos é dado na resposta que o autor lhe dá”, o que engloba o objeto 

e a resposta da personagem a esse objeto:  

[...] o autor acentua cada particularidade da sua personagem, cada 

traço seu, cada acontecimento e cada ato da sua vida, os seus 

pensamentos e sentimentos, da mesma forma como na vida nós 

respondemos axiologicamente a cada manifestação daqueles que 

nos rodeiam. 

 

 O autor-criador, em seus enunciados, não é só o detentor do todo da obra, como 

também elabora, esteticamente, o conteúdo, a forma e o estilo que aparecem inseridos em 

um gênero discursivo. Por isso, ao afirmar que Burton possui um estilo autoral de 

                                                 
a equipe de filmagem e de produção (roteiro, direção, trilha sonora etc.) uma delas – que faz parte de seu 

estilo autoral.  
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produção dentro da sua arquitetônica, não significa ser o único autor-criador a produzir 

enunciados com a ambivalência humana como conteúdo temático, ou o tratamento dos 

excluídos e estranhos no centro da cena. Contudo, é o modo como ele arquiteta essas três 

noções que o faz possuir um estilo de produção que o distingue de outros autores-

criadores que produzem com o mesmo tipo de conteúdo, material ou forma, por exemplo.  

 A vilania, em Tim Burton, diferente do tratamento na Disney, é assumida como 

própria do sujeito, tal qual os seres humanos o são, complexos e ambivalentes. Dessa fora, 

o autor-criador, ao dar esse tipo de acabamento ao conteúdo temático da vilania e 

heroísmo, assume “[...] uma posição estratégica no contexto da circulação e da guerra das 

vozes sociais” (FARACO, 2009, p. 87), que o coloca em posição responsável a respeito 

da sua arquitetônica autoral. A arquitetônica, enquanto elaboração do discurso (projeto 

de dizer) de um autor-criador, alia o material, a forma e o conteúdo temático (estilo), que 

estão intimamente ligados à vida por meio da arte, e que circulam, socialmente, por meio 

de enunciados.   

 A arquitetônica do autor-criador é uma unidade organizacional que está em 

consonância com as escolhas e seleções em suas criações e produções enunciativas, de 

modo que compreender a sua arquitetônica, por meio do seu estilo, é compreender a sua 

visão a respeito dos conteúdos que nascem na vida e são representados, simbolicamente, 

na arte.  A sua obra, como enunciado artístico, é perpassada por um acabamento formal 

que não significa, por sua vez, o ponto final de leitura e compreensão do mesmo, sendo o 

sujeito, receptor ativo, participante dentro dessa constituição artística, uma vez que os 

grupos sociais, que consomem os enunciados como produtos culturais, têm suas vozes 

ouvidas por meio de demandas que tornam-se representações artísticas.  

 O estilo autoral é, assim, dentro da composição, o trabalho com a linguagem 

realizada pelo autor-criador. Ele é caracterizado como um traço particular, singular, 

único. Para Bakhtin (2011, p. 265), em Estética da Criação Verbal,   

todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às 

formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso. 

Todo enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também 

em qualquer campo da comunicação discursiva – é individual e 

por isso pode refletir a individualidade do falante (ou de quem 

escreve), isto é, pode ter estilo individual.  

 

Dessa forma, só compreendemos o estilo autoral de produção de um determinado 

autor-criador se olhamos, dentro da sua obra, para seus enunciados – pois é ali que está 



 

 23 

materializado o seu estilo, refletindo as suas escolhas composicionais. Suas visões de 

mundo, as vozes sociais que preenchem sua obra são manifestadas por meio do 

acabamento típico que ele lhes confere. Contudo, essa individualidade refletida no estilo 

é, também, social, uma vez que o autor-criador, enquanto sujeito, não se vê isolado da 

realidade e das valorações que o compõem. Assim é que o enunciado, como uma unidade 

contextualizada tanto no social quanto no histórico, traz traços que o aproxima não se de 

seu autor, que o assina, mas também de quem a consome e responde ativamente a ele – 

com sua vida – na arte.   

 Em Estética da Criação Verbal (2011), Bakhtin define o autor-criador como “a 

função estético-formal engendradora da obra, o pivô que sustenta a unidade do todo 

esteticamente consumado” (apud FARACO, 2009, p. 89). Ele é o responsável por 

materializar, esteticamente, a relação valorativa entre o heroi e o seu mundo, por meio de 

sua posição estético-formal, que não é uma e homogênea, mas é múltipla e heterogênea, 

como afirma Faraco (2009). Enquanto posição valorativa, ele possui uma produção 

conhecida e consolida, de certa maneira, no meio ideológico em que atua. Embora haja a 

confusão entre autor-criador e autor-pessoa, este último não possui a posição valorativa 

que o primeiro tem: na esfera artística, o autor-pessoa é o escritor, o autor-criador, por 

sua vez, é a unidade que sustenta o todo esteticamente consumado do enunciado. Segundo 

Faraco (2009, p. 91), a ambivalência do autor está no reflexo e refração que esse sujeito 

assume:  

O autor criador é, assim, uma posição refratada e refratante. 

Refratada porque se trata de uma posição axiológica conforme 

recortada pelo viés valorativo do autor pessoa; e refratante porque 

é a partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os 

eventos da vida.   

 

 O autor-criador confere ao heroi e ao seu mundo, de maneira ideológica, os seus 

atos – ele não só os cria, como se posiciona ativamente diante deles, por meio do seu 

acabamento. Tim Burton, como autor-criador, por meio do trabalho estético, traz um 

universo lúdico e fantástico, misturado com uma pintada surrealista e expressionista, aos 

seus enunciados. Esses elementos, pautados no social, adquirem uma valoração voltada à 

vida na medida em que cria modelos de identificação com grupos sociais, por meio do 

estilo manifesto nessas produções enunciativas. Para Bakhtin, o estilo é um tipo de 

tratamento do enunciado em diálogo com outros enunciados, em cotejo, porque é possível 

observarmos as marcas responsivas de passado e futuro que nelas existem, por meio do 
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estilo.   

 Para Brait (2005, p. 88), o estilo e enunciado não são dissociáveis pois os 

enunciados refletem a singularidade da fala do sujeito, uma maneira típica de enunciar – 

que é sua, pessoal, e o caracteriza enquanto tal dentro de um grupo social axiológico, pois 

o seu enunciado, dadas as condições de produção, reflete e refrata visões de mundo 

particulares, embora compartilhadas por mais sujeitos. Dessa forma, consideramos a obra 

de Tim Burton como conhecidas e consolidadas, na esfera social, uma vez que, por meio 

dela, é possível depreender características recorrentes e de identificação com a produção 

do autor-criador. Jenny He (apud BURTON, 2016, p. 19), caracteriza a consolidação do 

estilo de Burton: 

A estética dos filmes e das obras de Burton apresenta elementos 

tão consistentes e singulares que o termo “burtonesco” existe no 

vernáculo contemporâneo, aludindo a imagens que têm suas 

raízes em estilos tão variados quanto o surrealismo pop e o 

expressionismo alemão. Mas o método com que Burton cria 

também serve como fator unificador de seu trabalho. Seu estilo 

inimitável se distingue por uma conexão pessoal e subjetiva 

marcada pela espontaneidade. Seja em um guardanapo em um 

restaurante ou em uma tela em seu estúdio, a arte de Burton é 

subjetiva e íntima. Ele retrata a realidade física não como ela 

surge, mas como é sentida de modo pessoal através da distorção 

da perspectiva e da figura humana. Sua criatividade irrequieta é 

um reflexo de subconsciente e uma ação tão involuntária quanto 

respirar. O imaginário onírico da hiper-realidade de Burton 

parece ser criado de modo inconsciente ou sem pensamento 

racional. 

  

 A arquitetônica autoral de Burton pode, assim, ser compreendida de maneira 

dialógica e respondente a si mesma, uma vez que há a recorrência do conteúdo, da forma 

e do material dentre as obras. O tema da ambivalência, típica de sujeitos desajustados, 

estranhos e à margem da sociedade, conferido aos sujeitos herois-vilões, o não-

pertencimento, a suspensão do tempo que permite acessar mundos e níveis diferentes do 

mundo, como o Mundo dos Mortos, as Cidades do Natal e do Dia das Bruxas, por 

exemplo, a carnavalização da morte e da vida, opondo-se à visão canônica ocidental, bem 

como o tom fúnebre e mórbido com o qual os sujeitos humanos são retratados, em 

contraste com a alegria, o colorido e a diversão dos sujeitos mortos, a escolha da trilha 

sonora, da equipe de produção, da técnica de filmagem, o humor satírico e a crítica social 

sobre o que é ser bom e ser mau, em uma sociedade que privilegia a aparência (ter) ao 
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invés da essência (ser) são elementos recorrentes dentro da obra de Tim Burton – o que 

confere-lhe, socialmente, um estilo autoral de produção consolidado e conhecido.   

 Suas personagens, em enunciados que utilizam a técnica de stop-motion, dialogam 

entre si, discursivamente, ao que tange à caracterização física: entre suas obras – Sally e 

Jack, de O Estranho Mundo de Jack (1993), Emily e Victor, de A Noiva Cadáver (20015) 

Elsa e Victor, de Frankenweenie (2012) encontramos os sujeitos com corpos alongados, 

rostos angulosos e de tom pálido, olhos grandes e fundos, quase saltados de seus rostos – 

parecendo, ser, inclusive, o mesmo sujeito em momentos diferentes da vida. O tom 

melancólico e sombrio os acompanha, dentro e entre as obras:  

 

Figura 4 - Sally, Emily e Elsa 

 

 

Figura 5 - Jack, Victor e Victor 

 

 Essas recorrências ocorrem não só no plano da linguagem visual, por meio da 

caracterização física dos sujeitos, como também psicológica. Jack e Emily, herois cada 

qual do enunciado fílmico que participa, são sujeitos ambivalentes na medida em que 
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compreendem, em si, sentimentos contrários e contraditórios consigo mesmo e com seus 

outros. Jack, em O Estranho Mundo de Jack (1993), como já dito, é o heroi-vilão porque 

coloca a Cidade do Halloween em função de seus desejos pessoais, acabando por mudar 

a sua organização social, em detrimento da sua vaidade e narcisismo em ser, em tudo o 

que faz, o melhor, o primeiro e o único. Tomado de egoísmo, pensa só em si, como sujeito 

eu-para-mim, e esquece que os outros sujeitos, que o constituem enquanto tal, também 

possuem suas motivações pessoais – mas que são silenciadas diante da supremacia de 

Jack.   

 Emily, em A Noiva Cadáver (2005), torna-se heroi-vilã na medida em que, para 

ter seu desejo pessoal de concretizar o matrimônio, acaba por “impedir” que um outro 

aconteça (mesmo que seja arranjado e contratual, como é o caso de Victor e Victoria). 

Não importa quem seja o noivo, poderia ser Victor, assim como poderia ter sido qualquer 

outro que estivesse passando naquele mesmo lugar (na floresta), daquela mesma forma 

(ensaiando o discurso de casamento): o que, de fato, importa, para Emily, é se casar. O 

que a move, em último, é o amor, o sentimento canônico que une duas vezes – ao 

contrário, é a pressão por ser uma mulher casada, em uma sociedade patriarcal que preza 

por ditar quando é o momento de uma jovem moça se unir a outra pessoa. Emily, dessa 

forma, precisa sanar esse desejo que recai, inteiramente, sobre si mesma e não sobre os 

outros que a constituem, Victor. Assim como Jack, ela mobiliza o Mundo dos Mortos 

para que ajude a realizá-la seus desejos vaidosos.  

 Essas escolhas, por personagens que semiotizam, enquanto sujeitos complexos, 

dilemas humanos pelos quais os seres humanos comuns passam, faz com que 

compreendamos a produção de Burton como dialógica. Ela recupera, intertextualmente, 

conteúdos temáticos, formas e materiais por meio de produção e caracterização de 

personagens, mas por meio deles, trava embates valorativos ao mesmo tempo em que 

ressignfica questões pessoais e humanas, no plano artístico.     

 Como parte de sua equipe técnica de produção, Burton contabiliza, ao lado de 

Henry Selick – com que teve contato desde o Instituto de Artes da Califórnia, trabalhando 

juntos em O Estranho Mundo de Jack (1993), como Selick sendo o diretor –, Caroline 

Thompson – que atuou como roteirista de produções como Edward Mãos de Tesoura 

(1991), O Estranho Mundo de Jack (1993) e A Noiva Cadáver (2005) – e Danny Elfman 

– em 2010, eles celebraram 25 anos de parceria por meio de uma caixa de edição 

comemorativa com 16 CDs com trilhas sonoras expandidas, pela Warner Bros. – 

diferentes parcerias:  
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Figura 6 - Burton e Selick; Burton e Elfman 
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 No plano de recorrência de parceria com atores, tanto em animações por stop-

motion como em live-actions12, as produções com  Johnny Depp – que possui cerca de  

trabalhos em conjunto com Burton –, com Helena Bonham Carter – cerca de  6 parcerias 

– e Christopher Lee e Michael Keaton – ambos com cerca de 4 parcerias. Nessas 

parcerias, principalmente às que concernem a Depp e Carter, as personagens animadas 

parecem ser criadas em consonância com os próprios atores, devido às semelhanças 

físicas:  

 

Figura 7 - Helena Bonham Carter e Johnny Depp 

 

 A construção dos mundos de Burton, também é feita de maneira dialógica, de 

modo que, oniricamente, temos acesso a um mundo fantasioso, lúdico e imaginário. 

Podemos compreender o seu estilo em duas realidades sociais distintas, por meio da 

construção de universos que se voltam, por um lado, ao que há de “negativo” na sociedade 

– normalmente, os sujeitos humanos habitam aqui – e ao que há de “positivo” – os 

estranhos, os desajustados, os marginalizados e os herois-vilões ambivalentes habitam 

                                                 
12 Filmes em live-action possuem atores reais, diferente da animação, que trabalha com bonecos feitos de 

massinhas (stop-motion) ou computação gráfica (digital), nesses dois últimos casos, os atores, enquanto 

pessoas, dão voz às personagens, mas não estrelam os filmes. 
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aqui.   Contudo, essa distinção de mundos não é dicotômica, mas é viva, dialógica e 

complexa, uma vez que há misturas dentro e entre esses universos, pois os sujeitos que 

neles habitam, também são ambivalentes – como Jack, Sally, Victor, Emily etc.  

 Burton, ao caracterizar esses universos, retrata o mundo “positivo” como aquele 

em que os sujeitos vivem de maneira mais harmônica, pois são movidos pela bondade 

entre eles, e não pela ganância, inveja e maldade, como o mundo “negativo” o é na visão 

burtoniana). Contudo, dentro da paleta de cores, os tons vivos e alegres caracterizam o 

que, canonicamente, o Ocidente compreende como “negativo”: a morte, o desajuste, o 

estranho, o além-vida. Construções irregulares, angulosas, espiraladas, em um universo 

em tons de roxo, verde e azul assumem a cena quando se trata do Mundo dos Mortos. Ao 

passo que cabe, ao Mundo dos Vivos, uma escala cinzenta e construções padronizadas 

como cenário para sujeitos que tramam e vivem às escondidas planejando maldade contra 

outros sujeitos.  

  O que é notável, nessas caracterizações físicas dos universos que compõem a 

arquitetônica de Burton, é o constante contraste existente entre esses dois mundos que, 

embora inseridos um dentro do outro, misturam-se e dialogam entre si, mantendo, cada 

qual, a sua ordem de existência – que diferencia e caracteriza os sujeitos que neles 

habitam:  

 

Figura 8 - Cidade do Halloween e Cidade do Natal, em O Estranho Mundo de Jack (1993) 
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Figura 9 - Mundo dos Vivos e Mundo dos Mortos, em A Noiva Cadáver (2005) 
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Figura 10 - Mundo de Edward e Mundo Real, em Edward Mãos de Tesoura (1990) 

 

 Como já afirmado, Burton não é o único autor-criador a tratar dessas questões 

temáticas, a utilizar essa forma composicional e produzir com esse material, contudo, é o 

modo como ele une essas três concepções que nos leva até o seu estilo autoral de 

produção. Ele carnavaliza grande parte de suas produções quando traz o mundo humano 

como valorado negativamente, e coloca o mundo de sujeitos ambivalentes como valorado 

positivamente. Burton, no trato de seus universos, inverte a ordem vigente, questiona 

padrões, ressignifica o que é canônico, propõe novas formas de olhar para um sujeito, tal 

qual o encontramos na realidade, exagera no horror, o que dá o tom risível à temas que, 

normalmente, são tabus. Unindo hipérbole, ironia e humor, elementos próprios da língua, 

faz com que seu estilo de produção seja reconhecido como tal, associando elementos 
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pouco usuais, como caveiras, bruxas, demônios, lobisomens, fantasmas com o que é 

positivo, de maneira viva, cômica, colorida e infantil – embora conservando o sombrio – 

para mostrar como a ambivalência é manifestada nos sujeitos, tal qual existe nos humanos 

e faz parte da natureza dos sujeitos.   

 Os sujeitos, hiperbólicos e carnavalizados, na arquitetônica de Burton, não são 

caracterizados como tal para assustarem ou inserirem “medo” nos enunciados fílmicos, 

mas aparece como uma forma de transgressão e ruptura, invertendo o que é típico em 

enunciados canônicos, tal qual já produzidos e veiculados pela superestrutura da indústria 

cinematográfica, mostrando, por sua vez, uma realidade que, em animações infantis – se 

é que a obra de Burton pode ser considerada, genuinamente, infantil – aparece como 

forma de contravenção, colocando a morte e o sombrio no lugar de destaque, presentes 

em sujeitos contrários, contraditórios e ambivalentes, que são, como Jack Esqueleto, o 

heroi-vilão de suas próprias vidas – e isso, bakhtinianamente falando, significa ser heroi-

vilão dos outros sujeitos também, uma vez que o constituem por meio do princípio da 

alteridade. 
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2. Fundamentação teórica: o caminho para a ambivalência 

Uma vez que nos propomos a compreender a construção subjetiva e ambivalente 

de Jack Esqueleto como heroi-vilão a partir da perspectiva bakhtiniana, elencamos alguns 

conceitos norteadores nesse capítulo, uma vez que eles nos auxiliam a entender não só a 

visão bakhtiniana, mas como essas questões estão postas no enunciado em questão. Dessa 

forma, os conceitos que seguem exemplificados foram selecionados a partir da questão 

do sujeito, nosso tema central, mas foram desdobradas visando compreender uma questão 

maior, como a temática da ambivalência está posta em um enunciado fílmico de 

animação, em um contexto específico de produção, por exemplo.   

 Embora apareçam divididos em tópicos, o critério escolhido para discutir os 

conceitos bakhtinianos visa uma melhor compreensão e visualização, uma vez que nos 

próprios estudos, guiados pela noção do “diálogo”, a linguagem é manifestada em 

enunciados, que refletem e refratam ideologias e valorações sociais. Assim, a partir do 

pressuposto do diálogo, o enunciado de Burton será compreendido não de maneira 

estanque e isolada, mas em diálogo-resposta a outras produções enunciativas, que 

revelam as vozes sociais que compõem a sua obra e tantas outras com as quais ele dialoga.  

 

2.1 Enunciado dialógico / Diálogo e Enunciado 

 Diálogo, conceito primordial na filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, 

Volochínov e Medviédev, diz respeito às relações que são estabelecidas entre enunciados 

(sujeitos, textos etc.) por meio da linguagem. O enunciado, por sua vez, é uma unidade 

de comunicação devidamente contextualizada, com uma significação. É nessa perspectiva 

que pensamos no enunciado dialógico, como uma unidade que é resposta de passado e 

futuro à outras unidades, única e irrepetível, dentro de contextos e situações específicas. 

Segundo Bakhtin (apud Brait e Melo, 2005, p. 61), 

todo enunciado – desde a breve réplica (monolexemática) até o 

romance ou o tratado científico – comporta um começo absoluto 

e um fim absoluto: antes do seu início, há os enunciados dos 

outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros. 

 

 O enunciado, comportando uma manifestação de linguagem, possui aspectos que 

concernem à histórica, à sociedade e à cultura, revelando as vozes sociais dos sujeitos 

envolvidos na interação estabelecida por meio do diálogo entre sujeitos. Seguindo, Brait 

e Melo explicam que, na obra Discurso na Vida e Discurso na Arte (s/d), o enunciado é 
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definido compreendendo três fatores: o horizonte espacial comum dos interlocutores, o 

conhecimento e a compreensão comum da situação e a avaliação comum da situação por 

cada um dos interlocutores.   

 Assim sendo, o enunciado comporta um processo interativo, que pode ser dividido 

em verbal e não-verbal (vocal/musical e visual) que, totalizado, revela a significação de 

comunicação e o contexto do qual ele faz parte, uma vez que o enunciado não é uma 

unidade apartada do seu local de nascimento e ambientação. Uma vez dito isso, 

compreendemos que não é possível analisar um enunciado anacronicamente, sem levar 

em consideração a situação a qual ele se refere e está submetido, de forma que, por ser 

contextualizado, podemos retomá-lo, compreendê-lo e situá-lo de modo a estabelecer 

relações dialógicas para compreender a sua situação não só enquanto enunciado, mas 

como revelador de um contexto específico.  

 Ainda, se pensamos nos enunciados de Burton como elos na cadeia discursiva, 

que revela o seu projeto de dizer, podemos analisá-los isoladamente, mas também vê-los 

de maneira conjunta, o que nos permite chegar no seu estilo autoral de produção, em um 

contexto sócio-histórico mais amplo. Como o conceito de diálogo remete à interação 

(entre discursos), podemos depreendê-la tanto entre enunciados, como dito anteriormente, 

tanto quanto entre sujeitos, em um processo de alteridade, base da comunicação, o “eu” 

e o “outro”, que se constituem mutuamente um a partir do outro – o sujeito bakhtiniano. 

 Contudo, a teoria bakhtiniana não se ocupa do diálogo no sentido face a face, 

estritamente como o termo sugere, tampouco o trata ccomo conversa entre diferentes 

personagens, em um romance. Mas parte, por sua vez, dessas concepções, para 

transcendê-las, em que diálogo age como uma forma composicional em que os 

enunciados interagem no processo comunicativo. A palavra, em si, possui diversas 

significações sociais, o conceito, por sua vez, é mais amplo e variado, logo, mais 

complexo dentro da teoria de Bakhtin e do Círculo: eles se ocupam em compreender as 

diferentes forças que atuam no diálogo (em sentido estrito do termo) e como isso está 

pautado socialmente.  Segundo Faraco (2009, p. 61-62),  

interessam-lhe, de fato, as forças que se mantêm constantes em 

todos os planos da interação social, desde os eventos mais banais 

e fugazes do cotidiano, até as obras mais elaboradas do vasto 

espectro da criação ideológica. (...) Assim, o evento do diálogo 

face a face só interessa como um dos muitos eventos em que se 

manifestam as relações dialógicas – que são mais amplas, mais 

variadas e mais complexas do que a relação existente entre as 

réplicas de uma conversa face a face. O objeto efetivo do 
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dialogismo é constituído, portanto, pelas relações dialógicas 

nesse sentido lato (“mais amplas, mais variadas e mais 

complexas”). (grifos do autor) 

 

Ao que concerne à nossa pesquisa, interessa-nos o caráter dialógico pois, ao 

analisarmos o(s) enunciado(s) burtoniano(s), fazemo-los a partir desse princípio, 

recuperando as dialogias estabelecidas entre si, uma vez que o enunciado possui as marcas 

composicionais do autor-criador. Em O Estranho Mundo de Jack, observamos a questão 

da ambivalência humana presente em Jack Esqueleto, sujeito à margem da sociedade, 

uma vez que excluído e incapaz de se sentir parte do seu grupo social, bem como 

observamos ocorrer com Emily, em A Noiva Cadáver. É possível olharmos para essas 

questões, em ambos os enunciados como em outros (tanto de Tim Burton quanto de outros 

autores-criadores) uma vez que é por meio do enunciado que elas se materializam e se 

presentificam em nossa sociedade (circulação e recepção) como em seu local de origem 

(produção).   

 Os enunciados, dessa forma, comportam o diálogo como grandes interações entre 

sociedades, histórias e culturas, em que determinados eventos são atravessados pelas 

mesmas forças dialógicas. O sujeito, o tempo e a espaço são essencialmente sociais, por 

isso respondem a enunciados anteriores e posteriores (respostas de passado e de futuro), 

produzindo e fazendo produzir discursos, valorações, ideologias e vozes por meio do 

diálogo. Contudo, só podemos compreender essas questões dialógicas entre enunciados 

se o tomamos a partir de seu contexto, de sua história e da sua concretude, caso contrário, 

olhamos apenas para o superficial e, assim, “perdemos” as discussões que nele estão 

postas.   

 A linguagem, na filosofia da linguagem, é compreendida de modo vivo e 

dinâmico, como resultado do social, constituída e concretizada por meio de enunciados – 

por isso, ideológica, o que revela o seu caráter interativo e dialógico, observável tanto na 

linguagem científica, artística, cotidiana etc., uma vez que as relações de diálogo não se 

restringem somente a um campo da linguagem humana, mas expandem-se para a 

comunicação, interação, situação verbal e extra-verbal que permeiam os enunciados e 

suas condições de produção, entre sujeitos sociais.  No texto “Os Gêneros do Discurso”, 

presente na obra Estética da Criação Verbal (2011, p. 261), Bakhtin diz que  

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao 

uso da linguagem. (...) O emprego da língua efetua-se em forma 

de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 
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pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 

(temático) e pelo estilo da linguagem (...) mas, acima de tudo, por 

sua construção composicional.   

 

 Pensamos em uma outra característica importante ressaltada por Brait e Melo 

(2005, p.71, grifos das autoras) acerca do enunciado: o fato de dirigir-se a alguém, de 

estar voltado para o destinatário. Assim sendo, um enunciado, prenhe de relações 

dialógicas, é marcado por um autor e por seu estilo autoral (escolhas composicionais), 

bem como por um destinatário, um sujeito receptor-ativo, que consome esse(s) 

enunciado(s) e, a partir dele(s) elabora outro(s) enunciado(s) em resposta. Por isso, não 

pensamos, na teoria bakhtiana, em diálogo como consenso e passividade, uma vez que 

compreendemos o sujeito-receptor como um travador de embates com os enunciados que 

o cercam, e seus enunciados-respostas podem ser de concordância, recusa, harmonia, 

revolta etc.  

  Isso ocorre porque, conforme destaca as autoras, o destinatário possui diferentes 

faces, perfis e dimensões, além de ser condicionado à diferentes experiências sociais, 

históricas e culturais. O autor possui um destinatário, contudo, não consegue presumi-lo, 

embora ele se instaure a partir da circulação do enunciado. Diante desse cenário é que 

Bakhtin afirma que o ouvinte se torna falante, porque “toda compreensão da fala viva, do 

enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (...); toda compreensão é prenhe de 

resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente” (BAKHTIN, 2011, p. 271). 

 Por essa razão, Bakhtin prossegue e afirma que qualquer enunciado, independente 

da sua natureza, possui um princípio e um fim absoluto, em referência ao que existe 

anteriormente a esse enunciado, assim como ao que existirá após esse enunciado, 

suscitado por meio e a partir dele, em diálogo. Diálogo e enunciado, como visto, são 

conceitos que existem de maneira conjunta, uma vez que um enunciado, tem em sua 

constituição primária, suscitar, possibilitar, evocar o discurso de outros sujeitos, por meio 

da criação de outros enunciados. O diálogo ocorre, dessa forma, porque a interação ocorre 

entre sujeitos, que se expressam por meio de enunciados, com maior ou menor grau de 

elaboração da língua.   

 O sujeito, assim, é parte essencial do enunciado: responsivo e responsável, o seu 

enunciado não só retoma outros enunciados, como comporta a sua assinatura: ele 

responde por seus atos (enunciativos), de maneira que dele não pode se abster e criar 
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álibis na existência, como forma de isenção de responsabilidade perante o uso da 

linguagem. Cada enunciado traz em si (porque cada sujeito enunciador traz em si) 

diferentes vozes sociais que revelam diferentes posicionamentos, visões e concepções de 

mundo, porque os sujeitos não só expostos às mesmas condições, mas integram espaços, 

tempos e culturas diferentes, remetendo-nos, assim, ao que compreendemos por diálogo 

– um a partir do outro, em embate não-harmônico, mas agregador de outras valorações.  

 Enunciado dialógico, portanto, é toda e qualquer dimensão, concretização, uso, 

materialização e manifestação discursivo-ideológica, uma vez que não há um enunciado 

que esteja apartado socialmente. Como no caso de nosso corpus, pensamos em um 

enunciado cujas dimensões da linguagem extrapolam o estritamente verbal, utilizando-

se, assim, do não-verbal, como o vocal e o visual, ao que PAULA (s/d, pesquisa em 

andamento) chamou de verbivocovisualidade. Nesse tipo de enunciado verbo-voco-

visual, compreendemos a linguagem nas suas respectivas dimensões, de modo que 

imagens, tópicos frasais, paleta de cores, trilha sonora etc integram uma unidade 

enunciativa, não podendo, esses aspectos, serem observados de maneira dissociada, mas 

de maneira integrada.  

  Ainda, o enunciado dialógico é um princípio caro à nossa pesquisa, visto que 

objetivamos pensar a respeito da obra de Burton a partir das 

interdiscursividades/intertextualidades que ele estabelece com outros enunciados, tanto 

de Burton quanto de outros autores-criadores. Por exemplo, o conteúdo temático do 

heroísmo-vilania não é originário de Burton, mas é abordado em outras produções 

enunciativas, tanto das indústrias Disney quanto de outras superestruturas 

cinematográficas, o que nos faz pensar em aproximações e distanciamentos, continuidade 

e ruptura a partir da noção de diálogo, conceito-chave na teoria bakhtiniana.   

 Defendemos, a partir de Bakhtin, o enunciado como único e irrepetível, contudo, 

essa característica não inviabiliza o que depreendemos por diálogo, uma vez que um 

enunciado ser único e irrepetível é uma condição de existência que diz respeito à sua 

situação de produção que, comparada a tantas outras situações de produção, não se iguala, 

visto que sujeitos, tempos e espaços estão em constantes modificações, o que 

impossibilita que um enunciado seja exatamente igual a outro, sejam eles separados no 

tempo-espaço ou não.   

 A alternância de vozes dos sujeitos, no enunciado, é o que o determina como tal, 

pois funcionando como um elo na cadeia discursiva, ele suscita respostas passadas e 

futuras, de modo que não haja um “fim absoluto” nesse processo. E isso ocorre, como 
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explicado, mesmo com a separação temporal e espacial, pois o que nos remete ao diálogo 

são o tema, o conteúdo, o sentido que nele estão materializados e, assim, permitem a sua 

particularização e localização em diferentes práticas sociais e esferas de atividades, 

segundo Marchezan (2008, p. 118).  

 O diálogo, por sua vez, também, é constitutivo dos sujeitos, visto que a alteridade 

é condição para que eles se formem como tal. Na relação entre sujeitos, entre um “eu” e 

um “outro”, em constante interação, é que o sujeito forma a sua identidade, responsiva e 

responsável. Os sujeitos, produtores e produtos de enunciados dialógicos, entram em 

embate e divergem entre si ao que concerne às valorações presentes nessa unidade, visto 

que qualquer enunciado é uma unidade contraditória e tensa de duas tendências opostas 

da vida verbal: as forças centrípetas e centrífugas, de modo que o diálogo é o vasto espaço 

entre essas diferentes vozes sociais (FARACO, 2009, p. 69). Em um enunciado, não 

necessariamente as duas valorações contrárias estão presentes, contudo, ao valorar um 

determinado aspecto, presume-se, indiretamente, uma outra valoração para o que não está 

materializado, mas que, por sua vez, está negado, ressaltado, valorizado etc. por meio 

dessa primeira valoração. Nesse sentido é que o conceito de diálogo é fundamental para 

esta pesquisa, uma vez que ele é pensado não como dominante, único e exclusivo em um 

sujeito, mas como processo de interação, entre duas (ou mais) ideias de igual relevância.

 Por exemplo, no nosso corpus, Jack Esqueleto se constitui enquanto sujeito por 

meio de uma ambivalência, de um diálogo entre sentimentos e facetas, não por meio de 

uma dicotomia, em que as ideias se anulam. Ao tratarmos da ambivalência do sujeito, 

para a vilania de Jack existir é pressuposto que haja também o heroísmo, pois ambos 

sentimentos estabelecem relações dialógicas de embate, em constante tensão entre si e 

entre outros sujeitos, enunciados, tempos e espaços. Essa tensão, trazida por meio do 

embate e do confronto, é o que revela as diversas vozes sociais que se digladiam no 

interior de um mesmo enunciado e entre enunciados.  

 

2.2 Signo ideológico 

 O signo ideológico reflete e refrata a realidade, segundo o Círculo de Bakhtin que, 

a partir da perspectiva marxista, pensa nas ideologias ao que tange às relações de infra e 

superestrutura, a constituição do signo, as forças centrípetas e centrífugas etc. De acordo 

com Miotello (2005, p. 168), Bakhtin não buscava trabalhar a questão da ideologia como 

algo pronto e dado, vivo apenas na consciência individual do sujeito, mas a trabalham 
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como a questão da constituição dos signos (a questão da subjetividade), de maneira 

concreta e dialética, construindo o conceito no movimento, sempre se dando entre a 

instabilidade e estabilidade.    

 Volochínov (2010, p. 182) ressalta que o marxismo não possuía uma teoria sobre 

a linguagem nem sore a grande variedade simbólica a que está sujeita a consciência 

humana. O Círculo pensava na necessidade de atrelar o conceito de ideologia a uma 

semiótica valorativa.  

  Para tanto, viram uma necessidade maior de se fazer compreender as relações da 

base econômica com as grandes superestruturas sociais, que estão postas, socialmente, 

nas mais diferentes áreas. Disso, resulta uma nova concepção: a de ideologia oficial e a 

de ideologia do cotidiano. Faraco (2009, p. 63), explica que a ideologia do cotidiano 

compreende a as atividades socioideológicas que estão centradas na vida cotidiana, que 

vão desde os fortuitos eventos, até os que se associam, de maneira direta, com um sistema 

ideológico constituído. Por outro lado, a ideologia oficial abarca as práticas 

sócioideológicas mais elaboradas culturalmente, como a arte, a ciência etc.  Para 

Volochínov, contudo, embora haja essa distinção, elas não são realidades independentes, 

mas estabelecem uma relação de interdependência.   

 O universo de signos de um grupo social, além de possuir um sentido físico-

material e um sócio-histórico, recebe um “ponto de vista”, segundo Miotello (2005, p. 

170), “(...) pois representa a realidade a partir de um lugar valorativo, revelando-a como 

verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, o que faz o signo coincidir com o 

domínio do ideológico”. Torna-se signo ideológico porque seus limites ultrapassam o 

âmbito da comunicação, faz referência ao mundo e aos sujeitos participantes desse 

processo. Por fim, os enunciados dialógicos são compostos por signos ideológicos, uma 

vez que nele encontram a palavra viva. O signo está presente em todas as relações sociais, 

de forma que a ideologia permeia todas as interações existentes no mundo, entre sujeitos 

e entre enunciados, que refletem e refratam o contexto de produção do enunciado, o 

sujeito, o tempo e o espaço social aos quais ele pertence.  

  Quando pensamos no reflexo e na refração do signo ideológico, observamos que 

uma palavra, que não é isenta de conteúdo ideológico, pode possuir diferentes valorações 

sociais, a depender do seu contexto de produção, circulação e recepção, transmitindo, 

assim, diferentes conteúdos ideológicos de acordo com os interesses e estratégias 

discursivas do sujeito enunciador. Assim é que pensamos que todo signo ideológico é 

possível ser compreendido, utilizado e ressignificado em diferentes situações, a depender 
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do seu sentido e da sua significação.   

 Medviédev, em O Método Formal nos Estudos Literários,   defende que não 

possuímos um acesso direto à realidade, mas que nossas ações são mediadas por signos, 

de maneira semiotizada, de forma que o real não nos é dado de forma direta, mas por 

meio de um mundo semiotizado, visto que a nossa relação com o mundo é sempre 

atravessada por valorações, como explicitado por Faraco (2009, p. 49), o que nos faz 

pensar que o signo ideológico é o responsável por esses reflexos e essas refrações que 

permeiam nossas relações com os enunciados, sejam eles cotidianos, inseridos em 

gêneros primários, ou sejam eles artísticos, elaborados, formais e com determinado 

acabamento estético. Por reflexo e refração, temos de Faraco (2009, p. 51) que  

com os signos podemos apontar para uma realidade que lhes é 

externa (para a materialidade do mundo), mas o fazemos sempre 

de modo refratado. E refratar significa, aqui, que com nossos 

signos nós não somente descrevemos o mundo, mas construímos 

(...) diversas interpretações (refrações) desse mundo. (grifos do 

autor) 

 

É condição essencial do signo, portanto, o reflexo e a refração, sendo esta última, 

“(...) como o emaranhado de milhares de fios dialógicos tecidos pela consciência 

socioideológica (isto é, pelo todo da criação ideológica) em torno de cada objeto” 

(FARACO, 2009, p. 56). Segundo o Círculo, isso se deve porque as diferentes 

significações não são dadas e prontas nem são únicas e atemporais. Ao contrário, todas 

as significações são ideológicas, uma vez que são construções sociais e resultam de 

diversas experiências, contatos e interações entre os sujeitos que, por sua vez, carregam 

marcas de diversas contradições e confrontos de valorações e interesses sociais, segundo 

Faraco (2009, p. 51).   

 Por meio do tema da ambivalência do sujeito, reflexo e refração da condição 

humana, compreendemos Jack como uma ressignificação de heroi-vilão não só do 

enunciado fílmico, elencado como corpus, mas em diálogo com outras produções 

enunciativas das indústrias cinematográficas de animação. Dentro da arquitetônica 

autoral de Burton, a escolha pela forma composicional de Jack como um sujeito 

ambivalente já revela quais são as atitudes avaliativas acerca do seu conteúdo ideológico. 

Não é transformá-lo, no enunciado, em um sujeito unicamente bom ou mau, digno ou não 

de um “final feliz” ou de uma “sentença cruel”, mas é resignificar o que compreendemos, 

socialmente, sobre ser bom ou mau, heroi ou vilão, na vida e na arte/enunciado estético. 
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Isso corre porque compreendemos essa construção de identidade dentro de um contexto 

específico, o do enunciado, mas não apartado da vida, o seu local de nascitura.   

 Dentro da arquitetônica de Tim Burton, e em O Estranho Mundo de Jack, 

especificamente, Jack é o sujeito que atualiza e gera uma nova significação para o que 

compreendemos por heroi, vilão e ambivalência, ao ser constituído como um reflexo e 

refração do social, do ser humano, porque ele inscreve, no signo, as diferenças e as 

contradições das interações humanas ao longo dos tempos. A diversidade e a 

complexidade dos grupos sociais, que revelam as vozes sociais de dada sociedade e de 

dado tempo, representam o mundo com diferentes valorações, uma vez que as 

possibilidades de representação dessa realidade são múltiplas.  

 A ambivalência humana está refletida e refratada em Jack, um sujeito e 

personagem animada, na medida em que, ao ser tomado como signo ideológico, o 

enunciado dialógico e estético tem o seu solo no social, em questões da vida, do qual 

“retira” conteúdos temáticos que podem (e são) usados como matéria poética para 

produções de enunciados. Os enunciados, por sua vez, compostos por signos ideológicos, 

são produzidos por sujeitos autores-criadores que, diante de um conteúdo temático, 

assumem uma posição avaliativa, uma vez que responde àquele tema, concordando ou 

não, refutando ou não, gostando ou não – por isso é que, dentro da filosofia da linguagem 

bakhtiniana, a palavra não pode ser desvinculada do seu contexto de produção e 

observada de maneira estanque e isolada, pois ela é compreendida como o signo 

ideológico. Faraco (2009, p. 47), a respeito disso, ressalta que 

para o Círculo, a significação dos enunciados tem sempre uma 

dimensão avaliativa, expressa sempre por um posicionamento 

social avaliativo. Desse modo, qualquer enunciado é, na 

concepção do Círculo, sempre ideológico – para eles, não existe 

enunciado não ideológico. E ideológico em dois sentidos: 

qualquer enunciado se dá na esfera de uma das ideologias (i. e., 

no interior de uma das áreas da atividade intelectual humana) e 

expressa sempre uma posição avaliativa (i.e., não há enunciado 

neutro; a própria retórica da neutralidade é também uma posição 

axiológica). (grifos do autor) 

 

 Volochínov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, diz que tudo o que é 

ideológico possui uma significação, portanto, é um signo, de modo que não há signo se 

não há ideologia, sempre social e histórica, porque os signos são criados e interpretados 

no interior das interações e relações sociais, entre sujeitos socialmente organizados. Para 
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o Círculo, a ideologia deve ser olhada sempre em vias da linguagem. Para Volochínov e 

Medviédev, a ideologia está recorrentemente ligado às ideias de superestruturas 

ideológicas, em que “(...) interpreta a sociedade como um conjunto multifacetado de 

grandes segmentos estruturados de ideias” (CASTRO, 2010, p. 193). Isso significa que 

essas superestruturas são as responsáveis por gerarem e manterem o conjunto de 

perspectivas valorativas presentes na realidade social dos sujeitos. Embora não utilize 

essa mesma ideia, Bakhtin pensa a ideologia como os “(...) grandes segmentos de 

produção, sistematização e manutenção de ideias no quadro social geral” (idem).  

 Dessa forma, não pensamos na ideologia, tal qual o Círculo, como subjetividade, 

produto da consciência e particular, pois isso não permite pensar o sujeito, a realidade e 

as suas relações como algo vivo e dialógico. O signo é ideológico porque nenhum 

discurso é único e original, no sentido de ser primeiro e exclusivo, mas é constituído de 

diferentes valorações que permeiam determinados grupos sociais, podendo assumir uma 

ou outra faceta, dependendo do tempo e do lugar em que esse signo circula, como é o 

caso de Jack Esqueleto, parte de nosso corpus, analisado sob o viés da ambivalência 

humana, como signo de reflexo e refração da condição humana.   

 A ideologia é social e construída em diferentes situações de interação entre 

sujeitos, podendo caracterizar e representar essas relações que ocorrem por meio da 

linguagem, fazendo com o que o signo ideológico não seja uma cópia fidedigna da 

realidade, mas uma representação e referência dessa realidade. Contudo, essas 

representações e realidades tornam-se particulares e únicas dependendo do grupo social 

e do momento histórico em que os depreendemos, pois embora seja sempre pautado pela 

interação verbal, as vozes sociais que circundam os sujeitos não são as mesmas, fazendo 

com que as valorações não se mantenham únicas e intocáveis, mas representações 

específicas de cada tempo-espaço em que os sujeitos interagem.  

 

2.3 Carnavalização  

O carnaval bakhtiniano surge como uma festa popular, universal e pública, feita 

pelo e para o povo e é entendida, dentro do seu contexto de criação, como um momento 

de liberação e rompimento das hierarquias e dogmas que circundavam a cultura oficial. 

O clima era de renovação, o ridículo, o cômico, o excêntrico e o marginal tomavam a 

cena privilegiada de tudo o que era oficial. O diálogo com o outro, dentro do carnaval, 

ocorre pela falta de diferenciação entre classes sociais, uma vez que o espaço público das 
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ruas e das praças libertam os sujeitos para a diversão, para o riso e para agirem de maneira 

livre, o que normalmente não é possível pelas leis que regem e dividem a sociedade. Reis 

e rainhas, escravos e servos dividem o mesmo espaço porque não há a superioridade ou a 

inferioridade diante da carnavalização, a inversão não permite que haja a sobreposição de 

um valor diante do outro.   

 Bakhtin estuda o carnaval, segundo Paula e Stafuzza (2010, p. 132), como uma 

“(...) manifestação própria da cultura popular, do riso (jocoso, irreverente e sarcástico – 

irônico)”, celebrando a vida que ocorre como contraventora, em embate com a cultura 

série, erudita e das hierarquias. Para as autoras, o oficial e o não-oficial caminham lado a 

lado, porque só assim a não-oficialidade é capaz de ir contra a outra, embora tenha nela a 

sua nascitura. Isso ocorre porque é por meio do não-oficial, da inversão da ordem vigente, 

que há a inserção do popular e do cômico na sociedade. O carnaval bakhtiniano, assim, 

representa uma tentativa de nivelamento social e de suspensão das oficialidades e dos 

dogmas visando o prazer, o gozo e o riso, como uma forma de inverter, mesmo que 

momentaneamente, a lógica e a ordem vigente.   

 Em Burton, podemos observar esse conceito de carnavalização a partir do seu 

estilo de criação autoral, uma vez que observamos um trato diferenciado com conteúdos 

temáticos, assuntos e matérias da vida de uma forma que resignifica e repensa o que, 

comumente, é tomado (e valorado) por um grupo específico como canônico. Por exemplo, 

a morte, em Burton, diferente de como retratada na cultura ocidental, possui um caráter 

vivo, alegre e libertador. E o que é vivo, por sua vez, tem o aspecto mórbido, moribundo 

e nauseante se comparado à morte. Caveiras, cadáveres, demônios, bruxas e vampiros, 

criaturas sombrias e marginalizadas, tomam a cena dos enunciados de Burton como 

sujeitos sensíveis, com sentidos e humanizados.  

  Assim ocorre, também, com o sujeito Jack, parte do nosso objeto de estudo, que 

ao é um sujeito perpassado pela ambivalência por conta da inversão e quebra de 

estereótipo que percorre a obra de Burton. As noções de heroi e vilão são resignificadas, 

mudadas e questionadas por meio de Jack e das relações com as quais ele é submetido ao 

longo do enunciado, na Cidade do Halloween e na Cidade do Natal. Por se portar ora 

como o salvador, ora como o destruidor de seu grupo e da festividade da qual participam, 

Jack se coloca como um sujeito dialógico, vivo e em constante mudança, não como um 

sujeito heroi ou sujeito vilão tal qual os cânones da animação o eram, que iniciavam um 

enunciado fazendo ações “boas” ou “más” e assim seguiam até o final.  

  A visão carnavalesca de Bakhtin, ao propor a ordem de tudo o que é canônico e 
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oficial, tinha como perspectiva a relativização das verdades, dos poderes, dos dogmas por 

meio da inversão, em que o baixo toma o lugar do alto. Em seus estudos, principalmente 

em A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, ele utiliza a imagem do corpo 

grotesco e as figuras da cabeça e do rosto como símbolo para o que é do alto estrato 

corpóreo, porque remetem à ideia de sagrado, inteligente e puro, e para o que é do baixo 

estrato corpóreo, o traseiro e as genitais, porque compactuam com o a obscenidade e o 

profano. Embora não vejamos dessa forma a carnavalização dentro do enunciado de 

Burton, é possível compreendermos por meio da inversão proposta por Bakhtin, entre o 

oficial e popular, entre o que é privilegiado, ressaltado e não-questionado e o que é 

marginalizado, tido como um “tabu” social, como ocorre em Burton.    

 Bakhin concebe o carnaval a partir da cultura ambivalente, não de maneira 

dissociada. Assim, colocados em praça pública, o oficial e o não-oficial estabelecem 

relações de inversão, que só possível por meio da ironia e da paródia, dentro do contexto 

de Rabelais, tal qual estudado por Bakhtin. Segundo Paula e Stafuzza (2010, p. 133), é 

“(...) o sentido da inversão, avesso da des-caracterização do oficial. O mundo ao revés 

tenta, por meio do diálogo satírico e do destronamento do mundo oficial, recaracterizá-

lo, dar-lhe outro sentido, e faz isso por meio da língua e da linguagem”. Tal qual no nosso 

corpus, observamos ser parte do projeto arquitetônico de Burton essa ressignificação dos 

conteúdos temáticos por meio de uma inversão carnavalesca. Ele parte do oficial, do 

cânone e do que já é existente para, assim, valorar de uma outra forma o que já é 

conhecido por determinado grupo social, mas de forma a gerar críticas, questionamentos 

diretos ou indiretos, acerca do ser humano e da sua condição de existência.   

 É por meio dessa inversão que as valorações, principalmente as da oficialidade, 

por serem conservadoras e homogêneas, são relativizadas diante do cenário instaurado 

pelo o que não é oficial, embora uma não anule a outra, ambas coexistem por meio do 

diálogo. Não há a anulação de um em detrimento do outro, tampouco um se funde no 

outro, mas há a interação de elementos oficiais com não-oficias, afinal, as valorações não 

se criam “do nada” e sempre respondem (em concordância ou discordância) a algo 

anterior a elas mesmas. O carnaval, como símbolo dessa inversão, é, para os sujeitos que 

dele participam, um estado em que imperam a renovação e o renascimento por meio da 

liberação e do rompimento de regras, preconceitos, normalidades, hierarquias e 

seriedades.   

 O que é não-oficial possui caráter revolucionário e abolicionista, porque chega 

para destrona um cânone ou uma tradição por meio da carnavalização, que pressupõe o 
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riso, a paródia, a ironia e o humor, fazendo com o que era dominante seja abolido por 

meio da consagração à igualdade. Segundo Bakhtin, essa liberação dos dogmas 

hierárquicos e tradicionais possibilitou um novo tipo de comunicação na praça pública, 

não possível antes diante da organização social sob a qual os sujeitos estavam submetidos. 

As novas formas de comunicação, por sua vez, distanciavam, no contexto de Rabelais, do 

latim utilizado pela Igreja, de modo que se assemelhava e se aproximava mais da própria 

comunicação dos sujeitos que interagiam em seus grupos sociais. Em A Cultura 

Popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin (2013, p. 8-9) ressalta que o 

carnaval 

era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade 

dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas 

as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a 

autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e 

renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo 

aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro 

ainda incompleto.  

 

Por sua vez, a festividade de caráter oficial travava diálogos com o tempo passado, 

justificado pela sua constante consagração de uma ordem social já existente e vigente, 

que ressaltava a normalidade, a estabilidade e a imutabilidade. Dessa forma, podemos 

compreender essa cultura oficial, dentro do contexto de produção de Burton, como o 

período de produção da Disney em que seus enunciados fílmicos voltavam-se para um 

enredo com uma clara distinção entre mocinhas e mocinhos, vilões e vilãs. Não havia 

nenhum tipo de inovação porque era uma forma já conhecida e consagrada pelo público, 

cabendo à indústria manter esse tipo de modelo, do que renovar e arriscar um novo tipo 

de produção, que dialogava com o público de maneira mais direta, visto que retrata o ser 

humano, enquanto sujeito do enunciado fílmico, de maneira a privilegiar a ambivalência 

humana. Os mundos de Burton, dentro da sua arquitetônica autoral, revelam esse tipo de 

inovação, superação e inversão do cânone.   

 O bem e o mal, o heroi e o vilão, a vida e a morte, o normal e o estranho são 

ressignifcados, na medida em que têm, em si, um outro tipo de valoração, diferente da 

encontrada na oficialidade. As ambivalências criadas por Burton, seja de mundos, seja de 

sujeitos (herois-vilões) são categorias propícias para que haja uma carnavalização, porque 

há um nvoo tipo de regra que rege e coordena esses enunciados, o heroi e seu mundo, 

como algo que atinge as pessoas, os espaços e os tempos 
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2.4 Sujeito, Voz social e Heroi 

 Pensar o sujeito por meio da relação de alteridade é fundamental dentro da teoria 

bakhtiniana, porque é por meio disso que a constituição se realiza. Diferente de outras 

teorias, esse processo não é subjetivo, mas é social, interativo e calcado no embate de 

valorações. Todo e qualquer sujeito, para se constituir e possuir sua identidade, sua visão 

de mundo e seus pensamentos como tal, está calcado em relações axiológicas e dialógicas 

com outros sujeitos, que emitem opiniões, pensamentos, visões de mundo e vozes em 

embate com o primeiro sujeito. Nesse sentido é que, ao nos propormos a analisar Jack 

Esqueleto, selecionamos como método a análise dialógica e outros quatro sujeitos dentro 

do enunciado fílmico, uma vez que eles são os sujeitos que estabelecem relações sociais 

com Jack, de modo a caracterizá-lo ora como heroi, ora como vilão e, portanto, como um 

sujeito ambivalente.   

 O sujeito se constitui, assim, pela linguagem, por meio do olhar do outro sobre si. 

O contexto, dentro dessa atividade de constituição, é de extrema importância, uma vez é 

por meio do princípio do diálogo que conseguimos pensar nos elementos sociais e 

históricos que circundam essas relações e agem, de maneira direta, na individualidade do 

sujeito. Em seus estudos, Bakhtin pontua que o sujeito age na medida em que produz uma 

resposta a outro sujeito, o que compreendemos por respondibilidade, que pode ser um 

tipo de resposta passada ou futura, uma vez que os sujeitos são tomados não só no aqui e 

agora, mas também no que já existiu antes deles, bem como o que existirá depois.  

 Sendo assim, o sujeito é sempre um vir-a-ser, nunca algo pronto e acabado, porque 

se assim o fosse, não era possível ser aberto às relações de diálogo e interação que o 

tornam vivo e móvel dentro de sua própria realidade. Se homogêneo, o sujeito elimina a 

possibilidade de assimilar as diferentes vozes sociais sob a qual está condicionado por ser 

participante ativo de um determinado grupo social. O sujeito se forma e tem a sua 

consciência, segundo Geraldi (2010), a partir do resultado do processo de encarnação do 

que lhe é exterior, o que ocorre por meio dos signos, que são ideológicos e carregam uma 

valoração que remete à uma realidade que é exterior ao sujeito.   

 Dessa forma, embora falemos em identidade do sujeito, não pensamos a partir de 

uma individualidade, mas de algo que é social e compartilhado (e modificado, 

ressignificado, alterado) por outros sujeitos. Isso não significa que a sua constituição 

ocorra de maneira passiva e determinante, mas que esteja aberta e em constante diálogo 

com o meio socioideológico que o circunda. Jack Esqueleto, por exemplo, sujeito do 

nosso estudo, é um constante emaranhado de ressignificações, porque não conseguimos 
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depreende-lo como algo único e dicotômico ao longo do enredo no qual está inserido, 

ainda mais por estar em diálogo, dentro do enunciado, com a vida, sendo a sua existência 

um reflexo e uma refração da condição humana, ambivalente e não estanque e isolada do 

seu todo.   

 Para que um sujeito constitua o outro por meio da alteridade, contudo, é necessário 

existir a exotopia, que são relaçõe espaciais entre o eu e o outro, em que o distanciamento 

e o olhar deslocado geram a possibilidade de contemplação completa do sujeito, o que 

não é possível para um sujeito fazer sobre si mesmo. Isso é o que nos propomos a fazer a 

com Jack Esqueleto e outros sujeitos, como o Prefeito, a Sally, o Monstro Verde e o Papai 

Noel. Compreendemos que Jack, por ser a figura símbolo do Dia das Bruxas, existe como 

um sujeito que possui certos privilégios dentro de seu grupo social, e esses outros sujeitos 

acima citados, são os que nos possibilitam compreender de que maneira, a partir de um 

olhar deslocado do eu, a constituição de um heroi-vilão ocorre.   

 Jack não é só uma coisa ou só outra, mas é as duas coisas ao mesmo tempo, há um 

conflito de emoções, sentimentos, ações e pensamentos. Ao mesmo tempo em que 

consegue “salvar” a Cidade do Halloween ao final do enredo do enunciado, é preciso 

lembrar que foi ele mesmo que a colocou diante de tal situação, por conta de seu egoísmo 

e narcisismo. E não é Jack que tem essa visão sobre si mesmo, mas são os seus outros, 

que o constituem como tal e produzem um acabamento, momentâneo, de Jack. O mesmo 

ocorre quando vemos o Monstro Verde caracterizado como o vilão “explícito” do 

enunciado por ter raptado Sally e o Papai Noel. Contudo, se contemplamos Jack no que 

tange ao “eu-para-o-outro”, o tomamos como vilão também, uma vez que ele também 

raptou (ou melhor, mandou que raptasse) o Papai Noel para poder se tornar a figura 

máxima da celebração do Natal. Dessa forma, não nos cabe julgar como boas ou más 

esses tipos de ações, mas compreender como elas colaboram para que uma imagem 

ambivalente seja criada.  

 A linguagem, apreendida como dialógica, social e heterogênea norteia o 

pensamento para a interação entre eu e outro, próprio do sujeito bakhtiniano, que revela, 

sob essas interações, as vozes sociais sob a qual está condicionado. Para o Círculo, a voz 

social está intimamente ligada à produção de sentidos, vivos e móveis, que são formados 

e transmitidos entre os sujeitos organizados socialmente, refletindo e refratando 

diferentes posicionamentos ideológicos que coexistem em interior comum, em constante 

diálogo com outras vozes sociais. Segundo Bakhtin, o mundo está repleto de vozes sociais 

que veiculam as palavras alheias, portadoras de um posicionamento axiológico, uma vez 
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que provêm de sujeito(s) e, ao mesmo tempo, se direciona a outro(s) sujeito(s), revelando 

o diálogo existente entre esse e aquele grupo, no sentido de embate (que não pressupõe, 

necessariamente, a harmonia e a concordância), porque os sujeitos e suas vozes sociais 

só são reveladas a partir do contato com os outros sujeitos.   

 Toda e qualquer voz social não está apartada do seu tempo e do seu espaço de 

criação e circulação, uma vez que a ideologia, a concepção de mundo e o ponto de vista 

a que ela está filiada tem a sua representação devidamente contextualizada para, assim, 

não ser “má” interpretada, no sentido de gerar sentidos que, dentro daquela organização 

social, não circulam. As vozes sociais, que são múltiplas, estão inseridas em diferentes 

relações de interação em que o sujeito se constitui por meio da linguagem, esse ambiente 

não é homogêneo e único e, justamente, por ser heterogêneo, ele não assimila uma só voz 

social, mas diferentes e variadas. Sendo assim, as vozes sociais têm como característica 

carregar uma visão de mundo, um juízo de valor, visto que as interações ocorrem por 

meio do diálogo entre sujeitos em constante alteridade, uma vez que o eu e o outro, 

sujeitos bakhtinianos, são universos de valorações distintas.  

 Faraco (2009, p. 57) ressalta que a linguagem é atravessada por índices sociais de 

valores que, por sua vez, são provenientes de uma experiência sócio-histórica de 

diferentes grupos sociais, o que nos possibilita pensar em um “conjunto indefinido de 

vozes sociais” (idem) – o que, para ela, é compreendido também como a heteroglossia 

dialogizada. Para Bakhtin (apud Faraco), a dialogização das vozes sociais, que é o “(...) 

encontro sociocultural dessas vozes e a dinâmica que aí se estabelece: elas vão se apoiar 

mutuamente, se interiluminar, se contrapor parcial ou totalmente, se diluir em outras, se 

parodiar, se arremedar, polemizar velada ou explicitamente e assim por diante” 

(FARACO, 2009, p. 58) é mais importante do que a heteroglossia em si. E conclui com 

o pensamento de que  

o Círculo vê as vozes sociais como estando numa intrincada 

cadeia de responsividade: os enunciados ao mesmo tempo que 

respondem ao já dito (“não há uma palavra que seja a primeira ou 

a última”), provocam continuamente as mais diversas respostas 

(adesões, recusas, aplausos incondicionais, críticas, ironias, 

concordâncias e dissonâncias, revalorizações etc. – não há limites 

para o contexto linguístico). O universo da cultura é 

intrinsicamente responsivo, ele se move como se fosse um grande 

diálogo. (grifos do autor – 2009, p. 58-9) 

 

  Dessa forma, o nosso objetivo, com o estudo, é compreender quais são as vozes 
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sociais que circundam o enunciado de Burton, O Estranho Mundo de Jack, em especial, 

ao que tange a ambivalência do sujeito Jack, tido como um heroi-vilão. Não é de nosso 

interesse compreender as vozes sociais isoladas, Jack heroi e Jack vilão, mas compreender 

como um mesmo sujeito assimila vozes contrárias e contraditórias dentro do enunciado, 

uma vez que compreendemos que os sujeitos refletem e refratam vozes sociais de seu 

grupo e de outros além deles.   

 A noção de heroi, dentro dos estudos bakhtinianos, não visa uma concepção de 

heroísmo contrária ao vilanismo, como a qualidade de sujeitos que são “bons” ou salvam 

o mundo ao final do dia, tendo o seu destaque pela sua valentia, coragem e feitos. Por 

outro lado, o heroi, sob essa perspectiva dialógica, é pensado juntamente com o autor-

criador, que inserido dentro de um contexto cultural específico e atravessado por uma voz 

social, organiza o todo estético, sem que o autor-pessoa se coloque, nesse enunciado, 

como parte visível. Ele organiza o conteúdo, a matéria poética que tem o seu solo na vida, 

perpassado por valorações axiológicas, sob formas de enunciados que englobam o heroi 

e o seu mundo, porque a relação entre o autor-criador (no caso, Burton) e o heroi busca 

arquitetar o todo do heroi. Nesse sentido, o autor-criador é quem possui uma voz social 

que ordena o todo estético que engloba o heroi, e isso só ocorre porque o autor-criador 

possui uma posição de privilégio diante do heroi e seu mundo (o enunciado artístico). 

Bakhtin, em Estética da Criação Verbal, confere ao autor-criador o caráter de unidade, 

colocando-o em relação dialógica com todos os aspectos que tangem à sua obra, isto é, o 

heroi e o seu mundo.   

 Essa relação é possível porque o autor-criador, diante de sua posição privilegiada, 

possui um excedente de visão, a exotopia, relativo à sua própria obra e a todos os 

elementos que a constituem como tal. É por meio desse olhar deslocado, distante e de fora 

que o autor-criador responde, ativamente, não só pela sua obra (o heroi e o seu mundo) 

mas também ao seu contexto de produção artística, o qual é cercado (tal qual a sua obra) 

por diferentes e distintas vozes e valorações sociais. Isso significa, portanto, que o heroi 

vive de forma ética dentro do enunciado elaborado pelo autor-criador, uma vez que o seu 

ato está orientado, responsivamente, para o mundo, sem que haja a correlação entre o 

heroi e o seu mundo e o autor-criador e autor-pessoa. O heroi, por viver de modo ético e 

cognitivo, possui também uma realidade ética e cognitiva que, nos termos do enunciado, 

é diferente da realidade que o autor-criador possui, que o permite contemplar o todo da 

obra (o heroi e seu mundo), uma vez que falta ao heroi o excedente de visão que é próprio 

do autor-criador. O heroi bakhtiniano é, assim, uma não-coincidência com o autor-
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criador, porque está em constante processo de exotopia com ele.  

 A exotopia, dentro da compreensão do sujeito, é condição fundamental para que 

possamos contemplá-lo como tal, uma vez que o olhar de fora é o que permite ter a ideia 

geral de um sujeito, porque há o “eu-para-outro”, não só o “eu-para-mim”, ou seja, o 

sujeito constituído e visto por ele mesmo. O outro, sobre o sujeito, possui uma visão 

privilegiada do todo que o próprio sujeito, em si, não pode ter, mas que, em contrapartida, 

pode ter desse outro enquanto o constitui como sujeito. Nossas relações são sociais, de 

interação e em constante diálogo, portanto, estão em constante mudanças, seja com os 

“mesmos” sujeitos (embora o sujeito não seja sempre o mesmo, porque cada situação 

interativa o transforma diante de seu grupo social), seja com sujeitos diferentes. O olhar 

de fora consegue contemplar o sujeito em uma individualidade e particularidade que ele, 

enquanto sujeito “eu-para-mim”, não é capaz de contemplar.   

 Esse movimento exotópico existe, dentro de nosso estudo, em duas vias: a 

primeira, como já dita, está relacionada com o autor-criador e o heroi, relativo à estética 

e à ética que circundam o enunciado criado. A segunda, diz respeito as relações entre 

sujeitos que existem em um enunciado, como as que nos propomos a analisar, entre Jack 

e alguns habitantes da Cidade do Halloween e da Cidade do Natal. Entendemos que Jack, 

assim como Sally, o Prefeito, o Papai Noel e o Monstro Verde, se colocam diante um dos 

outros, como sujeitos ativos e responsivos dentro de suas realidades, contudo, fazem isso 

de acordo com seu lugar único e singular na existência, que nenhum outro sujeito ocupa 

ou pode ocupar. Ou seja, cada sujeito, dentro de seu próprio lugar na existência (e isso 

significa pensar nas valorações que regem cada um deles, uma vez que não são cópias 

uns dos outros), se direciona e se coloca diante do outro, mas volta para o seu lugar 

valorativo, porque não é possível se fundir ou se confundir com a existência do outro, 

porque essa existência não age, não age e não pensa exatamente igual ao outro sujeito.    

 Assim, na medida em que observamos as relações entre esses sujeitos, 

compreendemos como é que Jack, ao ser contemplado e contemplar cada um deles, torna-

se um heroi-vilão ambivalente, uma vez que, para cada sujeito, Jack possui uma valoração 

diferente, e isso não significa que haja uma real e uma falsa, mas que ambas são faces 

diferentes de um mesmo ser. A interação entre esses sujeitos são carregadas de valorações 

sociais que, por sua vez, foram constituídos socialmente, em interação. Essa interação, 

contudo, não é simples, mas é complexa e dinâmica. Ponzio (2010, p. 311), explica que, 

em Bakhtin, há duas arquitetônicas, a do autor-criador e a do heroi, sendo que esta é  
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contemplada pela participação do autor-criador situado fora dela. 

O heroi é correlacionado com a vida vivida em sua unicidade e 

irrepetibilidade, está no tempo determinado e finito de sua vida e 

é visto como homem mortal.   

 

 Ainda sobre a questão do heroi e seu mundo, Lima (2011, p. 183-4), a partir de 

Bakhtin, diz que os fatos dentro de um enunciado, existem a partir da estrutura da heroi, 

que faz com que o seu discurso não seja reduzido a uma mera interpretação da realidade 

ou de qualquer outro elemento que não possua um vínculo com a totalidade do enunciado. 

Ela prossegue e pontua que a associação entre o enredo do enunciado e a vida prática não 

é possível, porque “(...) seria considerar que o discurso do heroi está ‘a serviço’ de uma 

realidade prática, desvinculada de uma consciência que vê de um determinado ponto” 

(LIMA, 2011, p. 184), que vimos, com Bakhtin, que é a consciência do autor-criador, 

com seu olhar exotópico. O heroi é, dentro da teoria bakhtiniana, um sujeito que veicula 

uma voz social, uma visão de mundo, um ponto de vista, dentro as variadas valorações 

sociais que existem e circulam em um determinado tempo e espaço. Essa relação que é 

estabelecida entre o heroi e o autor-criador é princípio fundamental da atividade estética, 

porque ela possibilita vislumbrar o posicionamento do autor-criador, que construí o 

sentido do estético, ao encerrar um conteúdo ao objeto estético (que tem, em si, a presença 

do heroi e seu mundo).   
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3. Análise: Jack heroi-vilão ambivalente 

Jack Esqueleto, a figura-símbolo do Halloween, o “rei do horror”, é o heroi-vilão 

do enunciado fílmico O Estranho Mundo de Jack, porque as ações do enredo se 

desenvolvem em torno dele, no sentido “positivo” e “negativo”, ou seja, o que em 

animações clássicas é atribuída, separadamente, para vilões e para herois, em Jack 

confunde-se, mistura-se e coexiste, uma vez que ele é quem movimenta as festividades 

do Dia das Bruxas e do Natal. Contudo, Jack se distancia do que é comumente 

compreendido por uma figura de heroi dentro dos cânones de animações, a sua 

constituição física assemelha-se à uma caveira aracnídea, desengonçada, com o crânio 

maior do que o próprio corpo, esguio e desproporcional. Como figura-símbolo, ele 

carrega um título social, ideologicamente constituído, porque é constituído, em diálogo, 

por Jack Lanterna, a figura típica do Halloween nos EUA, por exemplo.   

 Dessa forma, como um enunciado sendo um elo na cadeia discursiva, Jack 

Esqueleto é uma resposta futura, axiologicamente, ao Jack da Lanterna, principalmente 

no plano visual. Na figura abaixo, vemos as semelhanças físicas entre Jack Esqueleto e 

Jack da Lanterna e, a figura em que Jack Esqueleto aparece na festividade do Dia das 

Bruxas fantasiado com uma abóbora no lugar da cabeça. Esse é o momento em que ele 

chega na festividade da qual é símbolo, de modo que todos os outros sujeitos celebram a 

sua presença. Nesse momento, a partir da constituição do sujeito, observamos que Jack é 

construído como tal a partir do olhar dos outros sujeitos sobre si, ou seja, o que 

compreendemos pelo movimento exotópico, de fora e de um olhar deslocado. Assim 

como os próprios sujeitos assim se caracterizam também, a partir do olhar de um aos 

outros, incluindo Jack. O tempo e o espaço em que eles habitam determinam, dessa forma, 

a forma como as relações são estabelecidas ao longo do enunciado:  
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Figura 11 - Jack da Lanterna, Jack Esqueleto e Jack Esqueleto fantasiado 

 

 Como um sujeito ambivalente, Jack é perpassado por diferentes sentimentos e 

emoções, de modo que, embora seja venerado na Cidade do Halloween, ele não se vê 

mais completo e realizado, mas se vê incompleto e insatisfeito. O sujeito, enquanto “eu-

para-mim”, não coincide mais consigo mesmo, suas motivações são contrárias e ele não 

possui a mesma perspectiva que o seu grupo social. Não há outro sujeito que possa mudar 

a realidade de Jack da forma como ele imagina porque, segundo Baktin, o sujeito é o 

único, na existência, a ser eu para ele mesmo. As experiências, as sensações, os 

sentimentos e os atos são coletivos, porque nenhum sujeito está fora de um horizonte 

social comum, mas também são individuais, na medida em que cada sujeito é único e 

insubstituível.   
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  Em um momento de isolamento, os sujeitos que compõem a Cidade do 

Halloween encontram-se desolados, porque eles não sabem como agir sem a figura de 

Jack por ali, dando indicações de como agir diante das situações. Contudo, Jack, ao ter 

encontrado a Cidade do Natal, começa a elaborar uma solução para seu 

descontentamento, que prejudicará, por outro lado, sujeitos de outra cidade e até da sua 

própria. Embora seja venerado, celebrado e tido como o heroi da Cidade do Halloween, 

Jack, sozinho, mostra seu “outro” lado, mais compatível com o que, canonicamente, é 

atribuídos aos vilões. E, nesse momento, ainda que os sujeitos não saibam que Jack 

planeja algo com má intenção, eles comemoram, o anúncio de Jack, feito pelo mesmo 

quando a câmera o foca de cima para baixo, e foca os outros sujeitos de  cima para baixo, 

como é a visão, constante, que Jack tem deles:  

 

Figura 12 - Jack anunciado o Natal 
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Ainda que tenha sido Jack que colocou os sujeitos da Cidade do Halloween em 

uma posição de desconforto e saída de suas “zono de conforto” (uma vez que esses 

sujeitos são próprios de uma festividade em que impera o medo, o horror e o sombrio), 

quando a sua tentativa de sair pela noite para tomar o lugar do Papai Noel no Mundo 

Humano, esses mesmos sujeitos se mostram tristes, desolados e chateados, porque se 

esforçaram por Jack e, naquele momento, todos seus esforços estava para ir em vão. 

Entretanto, Jack, em mais um momento de heroísmo, encontra uma solução em Zero, o 

seu cachorro-rena que, com seu nariz brilhante, é capaz de passar pela névoa (criada por 

Sally, em uma tentativa de impossibilitar que Jack saísse para o Mundo Humano):  

 

Figura 13 - Jack, mais uma vez, como o heroi 

 

 É a partir dessa relação ambivalente, em que ora Jack é heroi, ora Jack é vilão, que 

pensamos no movimento sem solução entre a constituição do sujeito, móvel e dinâmica, 

porque as relações sociais às quais ele está submetido também o são. A partir da ideia de 

que Jack é um reflexo e refração, como um signo ideológico, da condição humana (porque 

responde, ativamente, às demandas sociais de inovação em produções fílmicas), 

pensamos que ele não só representa uma faceta existente na realidade, mas que, a partir 

dela, diversas outras significações são criadas a partir dessa realidade, conforme o 

pensamento do Círculo.   

 No momento em que Jack, após já ter bagunçado a festividade do Natal, faz um 

balando sobre a sua tentativa de ser a figura-símbolo dessa festividade, continua sendo 

uma figura ambivalente, porque há nuances de seu lado heroico, mas ainda há nuances de 

seu lado vilânico, que pode ser observado a partir do seu egoísmo e narcisismo, ao agir 

como se a sua vontade fosse superior a de todos os outros sujeitos de todas as outras 
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cidades. Dessa forma, Jack é uma refração ambivalente do ser humano, heroi e vilão, ao 

mesmo tempo, porque nele estão representadas as diferentes contradições sociais e 

históricas dos grupos humanos. Na canção intitulada “Pobre Jack”, há uma constante 

mudança de sentimentos pela parte de Jack, inicialmente, ele se coloca em uma posição 

de arrependimento, desolado com os seus próprios feitos egoístas: “O que eu fiz? / Como 

pude / Ser tão rude? / É o fim”, “Num futuro distante / Lembrarão deste arrogante” e “Mas 

eu nunca imaginei / Esta loucura. / Nunca. / Ninguém jamais / Realmente compreenderá 

/ Que algo de maravilhoso / Eu quis proporcionar. / Porque nada / É como se imaginou.”.

 Contudo, após esse momento de balanceamento dos seus feitos, ele volta a se 

colocar em posição de egoísmo, entretanto, esse egoísmo se torna um heroísmo diante da 

Cidade do Halloween, mais uma vez, porque ele ambiciona voltar para a sua festividade 

original, compensando o “pesadelo” do Natal com surpresas maiores e melhores para o 

Dia das Bruxas: “Bem, vejam só / Eu fiz o meu melhor. / E eu sei que igual a mim /Não 

há ninguém” e “E eu sei que todos / Vão gritar pra mim / Quando virem /O que eu vou 

preparar pro Halloween. / E, por Deus, / Eu juro que vai ser de arrasar.”: 

 

Figura 14 - Jack desolado e Jack motivado 

 

 Dessa forma, ambivalente, “prejudicando” e “salvando” a Cidade do Halloween, 

é que Jack se constitui como o heroi-vilão, porque ao mesmo tempo em que ele coloca os 

outros sujeitos em uma situação desconfortável, ele é que os tira dela. Assim, Jack é um 

sujeito que assimila as diferentes vozes sociais existentes em uma realidade social, porque 

elas representam, enquanto interações mediadas pela linguagem, posições axiológicas 

que os sujeitos tomam ao longo do tempo e do espaço.  
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3.1. Jack e o Prefeito 

Jack é um sujeito inserido na Cidade do Halloween, de modo que as relações 

estabelecidas ao longo do enunciado fílmico são, nesse espaço, com caveiras, bruxas, 

vampiros, lobisomens, palhaços, figuras típicas da festividade. Cada mundo é regido por 

uma figura máxima, que garante a ordem e a organização, e, no caso da Cidade do 

Halloween, esse sujeito é o Prefeito. Jack, por sua vez, é a figura-símbolo da cidade. 

Contudo, o tipo de relação que Jack e o Prefeito tem assemelha-se à uma subordinação 

do Prefeito, que, comumente, é tido como a figura que dita e garante a ordem do meio 

social. Dentro do enunciado, é possível observar como o Prefeito está à margem de Jack, 

sendo que suas ações são, principalmente, comandadas por Jack. Sendo assim, ele torna-

se um “testa de ferro”, por ser o sujeito que está à frente das ações elaboradas por Jack. 

 Respondendo axiologicamente ao solo social, o Prefeito é um sujeito com duas 

caras, o que é compreendido como uma dupla personalidade, uma boa e uma ruim, como 

a ambivalência retratada em Jack. Mas, por outro lado, a sua constituição enquanto sujeito 

depende do olhar e do acabamento momentâneo de Jack, que é realizado e mantido 

continuamente ao longo do enunciado fílmico. Interessa-nos, nessa relação, o complexo 

de forças que atuam entre esses dois sujeitos, o que nos possibilita compreender como a 

figura de Jack está duplamente orientado para a vilania e para o heroísmo.   

 Ele o procura para conversar sobre a próxima festividade: “Jack, tenho os planos 

para o próximo Halloween, tenho que examiná-los com você para juntos podemos 

começar. Jack, por favor! Eu sou apenas um representante eleito, eu não posso tomar 

decisões sozinho!” (00:12:11-00:12:22) e, nesse momento, é possível observar como a 

figura do Prefeito só se constitui como a figura do prefeito porque há o olhar de 

distanciamento e acabamento de Jack, que ao contemplá-lo, imprime um caráter 

ideológico do que é ser (ou não ser) prefeito. Na figura abaixo, observamos como “as 

caras” do Prefeito mudam no momento em que ele se vê sem a presença de Jack: 
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Figura 15 - Mudança de "caras" do Prefeito 

 

Essa falta do olhar de Jack (ainda distante espacialmente) continua sendo sentida 

pelo Prefeito quando este se encontra impossibilitado de tomar decisões. Ele diz: “Nós 

temos que encontrar o Jack! Faltam apenas 365 dias para o próximo Halloween!” 
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(00:17:40-00:17:43) e, ao dizer isso, outros sujeitos se juntam a ele para lamentar a 

ausência de Jack, reforçando que já o procuraram por todos os lugares possíveis. Contudo, 

quando Jack retorna e, assim, o Prefeito se sente seguro novamente para, de fato, ser o 

Prefeito da cidade, Jack age repreendendo-o, por não compreender o “espírito natalino” 

que ele visa passar para os outros sujeitos, de forma que há, na relação entre eles, um 

descompasso de tratamento e consideração. As relações entre os sujeitos não são únicas, 

mas amplas, complexas e variadas, porque elas refletem a tensão existente entre os grupos 

sociais.   

  Jack age como se os outros sujeitos precisassem dele, não ele que precisasse dos 

outros sujeitos, uma típica ação egoísta. “Ó, mas que horrível nosso Natal será” 

(00:34:35), diz o Prefeito, e Jack o corrige:  “Não, ele será lindo!” e, então, o Prefeito, 

descontente, conserta: “Ó, mas que lindo nosso Natal  será!” (00:34:35-00:34:50). Assim, 

ao mesmo tempo que o Prefeito sente a necessidade do olhar de Jack, a sua presença, 

controlando todas as ações, o coloca em situação desconfortável perante os outros 

sujeitos: 

 

Figura 16 - Prefeito repreendido por Jack 

 

 Embora Jack aja de tal forma com o Prefeito e, indiretamente, com a Cidade do 

Halloween, eles não deixam de considerá-lo como uma figura-símbolo, um sujeito em 

que eles confiam e visam pelo bem. E o Prefeito, como porta-voz da cidade, fala sobre 
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Jack como toda a cidade do Halloween o vê, venerando-o e colocando-o em uma posição 

de heroi, como aquele que preza pelo seu bem e os protege: “Você, o nosso orgulho. 

Você, a nossa glória. Você, que apavorou milhões levando todo à morte prematura. Você, 

que devastou a alma dos vivos!” (00:51:50-00:52:11): 

 

Figura 17 - Prefeito venerando Jack em nome da Cidade do Halloween 

 

 E, dessa forma, sendo um sujeito que ora preza pelo horror, ora preza pela 

bondade, é que ele vai se constituindo e se consolidando conforme as práticas sociais com 

outros sujeitos, continuamente a partir de uma relação e interação social, em que os 
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sujeitos estão socialmente organizados para que haja a unidade, um ponto comum, na 

comunicação que os constitui – os sujeitos interagem, por sua vez, a partir de um solo 

social comum, em que diferentes valorações atuam, o que faz com o que cada sujeito 

seja/tenha, em menor ou maior grau, uma voz social ao qual o seu grupo está associado, 

representando-o, dessa forma, por meio de suas práticas sociais. Jack é sujeito a partir do 

olhar do Prefeito sobre si, assim como o Prefeito também se constitui como tal a partir 

dessa relação de alteridade, em que o “outro” possui um tipo de visão sobre o “eu” que 

não é possível que este tenha, uma vez que não consegue se colocar deslocado e descolado 

de si mesmo. 

 

3.2. Jack e Sally 

Para Bakhtin, o sujeito é dialógico porque se constitui em um relação de interação 

social, em que eu e outro ocupam um espaço e um tempo específico, de modo que se 

posicionam de fora um do outro para que, assim, possam se constituir mutuamente. Esse 

excedente de visão, esse olhar de fora, é o que compreendemos, por meio de Bakhtin, 

como a exotopia. Um sujeito sempre contempla no outro o que, esse primeiro, não é capaz 

de ver. Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2011, p. 21) pontua a respeito da 

exotopia que  

esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha 

posse – excedente sempre presente em face de qualquer outro 

indivíduo – é condicionado pela singularidade e pela 

insubstitualidade do meu lugar no mundo: porque nesse momento 

e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado 

conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de mim 

(grifos do autor) 

 

 Dessa forma, um sujeito nunca se funde no seu outro e, assim, torna-se uma só 

pessoa, como aponta Bakhtin, porque um sujeito é o que o outro não é, e para sê-lo, 

precisa da presença de um outro (de fora) para que diga o que/quem ele é, de modo que 

uma fusão entre sujeitos não é possível, porque cada sujeito possui sua particularidade, 

identidade e individualidade, embora compartilhem das mesmas situações temporais e 

espaciais. O olhar de Sally, diante de Jack, o contempla de maneira admirativa, embora 

repleto de certo cuidado, tentando sempre alertá-lo dos perigos que o seu plano corre. Ela 

se constitui, enquanto mulher, na medida em que encontra em Jack uma figura de um 
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“príncipe inalcançável”. No plano visual, conseguimos observar como a figura de Jack 

está em posição de superioridade em relação à Sally, conforme as figuras abaixo, em que 

Sally está às escondidas para não ser observada por Jack, está abaixo ou, ainda, de igual 

para igual, no mesmo plano, mas com Jack de costas enquanto conversam, virando-se 

quando convém:  

 

Figura 18 - Sally às escondidas 

 

Figura 19 - Jack, superior e Sally, inferior 
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Figura 20 - Jack sem escutar Sally, mas pedindo sua ajuda 

 

Sally, embora saía de si para contemplar Jack, com ele não se funde, tampouco 

consegue fazê-lo enxergar à sua maneira, de modo que ele compreenda como as suas 

ideias não são cabíveis e ele acaba levando toda a Cidade de Halloween para satisfazer 

seus próprios desejos (inclusive, ela mesmo, que não consegue se negar a realizar os 

pedidos deste). Ainda, Sally se identifica com os dilemas pessoais de Jack acerca do não-

pertencimento, deslocamento e descontentamento, mas isso não significa que haja, pela 

parte do outro, uma empatia ou simpatia pela “dor” que enfrentam em comum. Jack, na 

canção intitulada “O Lamento de Jack”: “Eu sinto que bem dentro de mim, há uma dor 

que não tem fim / Lá fora bem longe do meu lar, meu coração quer me levar” e “A 
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escuridão me invade assim, como uma dor que não tem fim / Eu sou um rei, com fama e 

poder / Que só queria não mais sofrer”, ao que Sally, na canção “Jack e Sally”, canta o 

seu amor não-correspondido por Jack: “Eu vejo o céu escurecer / E não há lua a brilhar / 

Embora eu tente lhe entender / O medo vem me assombrar / Sei que o pior está por vir / 

Se ele soubesse o que eu sinto / Meu coração pulsando com paixão / Vivendo na ilusão”.

 Ao final, depois que Jack instaura o caos no Mundo Humano, o Papai Noel é quem 

precisa consertar, para que a festividade do Natal não seja completamente arruinada, 

contudo, antes de ir embora, ele alerta Jack sobre Sally (sobre algo que ela tentou fazer 

desde o início da ideia de Jack): ““Que coisa, Jack! Da próxima vez que tiver vontade de 

assumir a comemoração de outro, escute a moça! Ela é a única que tem algum senso nesse 

asilo de loucos” (01:09:55-01:10:06). Dessa forma, não só Sally consegue ter a visão 

exotópica em relação a Jack e à Cidade do Halloween, mas Papai Noel também consegue 

contemplá-los de maneira completa, sem ser submetido aos prazeres e às extravagâncias 

de Jack. Mesmo que isso o coloque na posição de vilão (por todos os problemas que ele 

causou), a ambivalência  se instaura quando, pela Cidade do Halloween, Jack é 

venerado: “Jack voltou, tudo bem, Jack tá legal, então vamos lá celebrar!” (01:11:37)  

 Embora Tim Burton quebre certos padrões de produção e criação, como já vimos, 

por meio da carnavalização, em que inverte a ordem vigente e canônica, ainda há 

resquícios de “contos de fada” e “felizes para sempre”, conforme a figura abaixo, em que 

Sally, pela primeira vez ocupa a posição de superioridade em relação a Jack, mas que 

logo se torna de igualdade, porque ambos se entregam ao “amor verdadeiro” que os espera 

há tanto tempo:   

 

Figura 21 - Continuidade do padrão "felizes para sempre" 
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 Dessa forma, Jack realiza uma espécie de “serenata” para Sally, em que esta está 

em uma posição superior e, este, em uma posição inferior. Não há, como em outros 

momentos do enunciado fílmico, a sobreposição da voz de Jack sobre a de Sally, o “eu”, 

egoísta, narcisista e centrado em si mesmo e só em suas vontades, sem se preocupar com 

os outros, dá lugar ao “nós”: “Minha querida, por favor /Escute a voz do seu amor. / E 

juntos vamos descobrir”, ao que Sally se junta a ele e, juntos, eles entoam: “Um novo 

mundo, / Bem lá no fundo / Do coração, / E sempre caminhar / Sob a luz do luar”. Assim, 

a figura de vilão, construída ao longo do enunciado, inclusive, com a própria Sally, vai 

sendo silenciada à medida em que Jack volta a assumir a face do heroi, mocinho, que 

percebe, em sua amada, aquilo que buscou em outros lugares (errados).  

  

3.3. Jack e Papai Noel/Cruel 

Diante da relação exotópica, Bakhtin afirma (2011, p. 22) que “(...) o que vejo 

predominantemente no outro em mim mesmo só o outro vê”, de modo que a constituição 

do eu precisa da presença do outro para que se complete. Jack encontra no Papai Noel o 

que lhe faltava para que voltasse a se sentir pleno e realizado com a sua própria festividade 

e sua própria cidade. Contudo, o olhar de Jack sobre o Papai Noel é (assim como outras 

de suas relações) egoísta, porque o contempla a partir do seu lugar valorativo, faltando-

lhe a empatia, enxergando, no horizonte comum que eles compartilham, somente as ações 

que o beneficiam, mesmo que isso indique prejudicar um outro sujeito.   

 Tanto que, dentro desse contexto, Jack torna-se o vilão, porque suas ações de 

rapto, mentira e narcisismo não são típicas de um heroi canônico, que do início ao fim do 

enunciado prezam pela paz, ordem e bondade de todos – mas, ao contrário, junto com 

isso, sua maldade implícita aos outros sujeitos o caracterizam como um sujeito 

ambivalente, assumindo a face do vilão. No enunciado, a primeira indicação de que Jack 

possui intenções vis é o momento em que, na Cidade do Natal, observa, pela primeira 

vez, a imagem do Papai Noel, de longe, e olha para ele com uma feição típica de quem 

não planeja algo bom. Na figura abaixo, é possível observar como esse tipo de feição 

constrói uma imagem de estrategista, típica de vilão, em Jack, aos poucos e em diferentes 

momentos:  
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Figura 22 - Feição de Jack ao olhar o Papai Noel 

 

Bakhtin afirma que “todos esses valores que concluem a imagem dele [o outro], 

eu os hauri do excedente da minha visão, da minha vontade e do meu sentimento” (2011, 

p. 25), desse modo, a forma como Jack contempla e constitui a imagem do Papai Noel é, 

a partir do seu lugar valorativo, de uma forma que o beneficie e coloque o Papai Noel em 

uma situação de um sujeito ruim, mau, como sendo possível e plausível raptá-lo. Dessa 

forma é que, segundo seus interesses próprios, ele retrata o Papai Noel, para a Cidade do 
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Halloween, como Papai Cruel. A mudança de nome não é fortuita, mas reflete a intenção 

de Jack em atuar em uma posição que não é a sua própria e, para que seja justificável que 

os outros façam o que ele pede, ele transforma a figura do Papai Noel em algo negativo. 

Ao tentar passar a imagem de que o Papai Noel é uma pessoa má, ruim, Jack dá lugar 

para que a sua vilania apareça, uma vez que ele convence, facilmente, os outros sujeitos 

da Cidade do Halloween, porque ele sabe que possui credibilidade perante eles.  

  Dessa forma, mesmo que eles não percebam, Jack se utiliza das situações para seu 

próprio benefício, não para o da população, em geral, como um “bem comum”. Ao falar 

do Papai Noel, na canção intitulada “Canção da Sala de Reunião”, Jack diz: “E o melhor 

do Natal, eu deixei para o final / Pois agora eu pretendo falar / Sobre o rei que tem uma 

voz tão profunda / Ele é que comanda lá / Me disseram que esse rei, pelo menos é o que 

eu sei / É um monstro bem grandão / Ele sai por aí todo de vermelho / E dele dizem 

ninguém escapa / Ele não perdoa, não / E quando a noite vem, ele sai também / Como um 

vulto lá no céu, espalhando o horror”. Na figura abaixo, observamos tanto a expressão de 

Jack ao falar sobre o Papai Noel, como a reação doa população da Cidade do Halloween 

diante da descrição feita por Jack:  

 

Figura 23 - Jack e Cidade do Halloween 

 

 Quando Tranca, Rapa e Choque trazem o Papai Noel, raptado, para a Cidade do 

Halloween, Jack o recebe e diz acreditar fazer uma gentileza, ao tomar a frente da 

festividade: “Não precisa mais se preocupar com o Natal esse ano (...) Considere isso 

como férias, Cruel. Um prêmio, é a sua vez de descansar” (00:46:47-00:46:52). Como já 

dito, segundo Bakhtin, o sujeito contempla o seu outro, dentro de uma relação exotópica, 

a partir do seu lugar único no mundo, de modo que outros sujeitos não contemplam e 
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concluem outros sujeitos da mesma forma, não há um “padrão” de contemplação, de 

modo que a forma como a avaliação comum da situação é feita pode ser (e é, no caso de 

Jack e Papai Noel) uma relação de desacordo, porque Jack o enxerga da forma como ele 

mesmo quer enxergar, segundo suas paixões pessoais, não de acordo com o que o Papai 

Noel é – criando, assim, a sua imagem de vilão, ao submeter o outro a uma condição 

distorcida, conforme a figura abaixo, em que observamos a surpresa de Papai Noel não 

só ao espaço e aos sujeitos, mas a tudo o que Jack fala:  

 

Figura 24 - Papai Noel, desesperado e Jack, realizado 

 

 A ambivalência de Jack, nesse caso, está em colocar outro sujeito como mau, para 

que a sua “bondade” seja exaltada, de modo que ele assume, para quem está fora, um 

caráter de vilão, e para quem está dentro, um caráter de heroi. Isso é possível porque, 

conforme Bakhtin, não há a monologização das vozes sociais, em que a existência de um 

outro seja suprimida em face de algo, mas ele acredita que ambas valorações existem com 

igual direito e igual responsabilidade, de modo que ao assumir uma face ou outra, boa ou 

má, ele precisa arcar com as consequências de cada um de seus atos, sejam elas positivas 

ou negativas.  
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3.4. Jack e Monstro Verde 

Para o Círculo, há várias formas de vivenciamento que se pode estabelecer entre 

o eu e o outro, ao que Bakhtin afirma que “o modo como eu vivencio o eu do outro difere 

inteiramente do modo como vivencio o meu próprio eu” (2011, p. 35 – grifos do autor), 

ao que observamos, na relação estabelecida entre Jack e o Monstro Verde, que há um 

descompasso entre o que esse primeiro sujeito compreende por vilão, uma vez que não se 

enxerga como tal, mas enxerga o seu outro dessa forma, sendo que as suas ações são, 

basicamente, as mesmas (rapto e mentira para outros sujeitos).   

 Esse descompasso existe entre o pensamento de Jack enquanto “eu-para-mim”, 

uma vez que ele não se identifica com a imagem canônica de um vilão, mas, sim, de um 

heroi. Contudo, na canção “Sequestrar Papai Cruel”, interpretada pelas crianças Tranca, 

Choque e Rapa, capangas do Monstro Verde. Eles cantam: “Sequestrar Papai Cruel? / 

Mas que beleza! / Que legal! / Jack falou pra irmos juntos / Como irmãos (...) Pega o 

Papai Cruel, / Não demora não. / Tranca na gaiola / Sem muita discussão. / Não, eu tenho 

algo bem melhor / Pra se pegar alguém. / A gente joga na panela / E espera cozinhar. / 

Pega o Papai Cruel, / Deixa ele gritar. /Tranca lá nos fundos / Que não dá pra escutar.”.  

 A tortura não faz parte do plano inicial de Jack, mas a parte do rapto, logo ao início 

da canção, ocorre por um pedido explícito de Jack. Contudo, ao falar sobre os tipos de 

ações que o Monstro Verde utiliza, eles cantam: “O nosso monstro verde, então, / Vai ter 

a maior satisfação. / Depois que ele o pegar, / Vai logo cozinhar/ Eu sugiro nós usarmos, 

/ Para ele, um canhão. / Quando ele abrir a porta / Vai ter uma decepção.”, ao que uma 

delas alerta: “Você é mesmo muito burro, / Explodi-lo em pedacinhos. / Se perdemos 

algum deles, / Jack vai nos fritar todinhos” e essa última frase nos leva a pensar que as 

crianças, embora sejam travessas, têm medo (que inspira, pelo “poder”, um certo tipo de 

respeito) de Jack assim como têm do Monstro Verde, porque eles os enxergam no mesmo 

nível de crueldade. Ambos raptam outros sujeitos, assim como ambos punem aqueles que 

não agem conforme o solicitado.    

 O Monstro Verde é considerado o vilão “explícito” do enunciado em questão, uma 

vez que ele rapta o Papai Noel e, posteriormente, Sally, de modo que as suas ações não 

agradam os sujeitos da Cidade do Halloween. Jack também raptou o Papai Noel, contudo, 

ele age de maneira a mostrar o seu “heroísmo” diante de outros sujeitos, o que faz ser 

considerado o sujeito ambivalente. Com Monstro Verde, não há esse tipo de 

ambivalência, porque ele se assemelha aos vilões canônicos da indústria Disney, por 

exemplo, porque a sua presença, desde o início do enunciado, sugere ações vilânicas e 
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desaprovadas pelos outros sujeitos. Jack, que raptou o Papai Noel inicialmente, não 

planejou nenhum tipo de tortura explícita, o Monstro Verde, por sua vez, coloca outros 

sujeitos em perigo diretamente, conforme a figura abaixo:  

 

Figura 25 - Monstro Verde torturando Papai Noel e Sally 

   

Jack, em relação direta com o Monstro Verde, torna-se heroi (mais uma vez, diante 

da Cidade do Halloween), porque é ele que “salva” – embora tenha sido ele que colocou 

em perigo – o Papai Noel e Sally.  A sua imagem ambivalente se dá ao ser o vilão, que 

causou a situação, ainda que nem todos enxerguem dessa forma, e ao mesmo tempo sendo 

o heroi, o príncipe encantado que salva a sua princesa (e outro “inocente”) do calabouço 

e reestabelece a ordem da cidade, tal qual em contos de fadas, produzidos nas décadas de 

50 e 60. A figura de Jack enquanto heroi é reforçada quando ele esbraveja contra o 

Monstro Verde: “Como ousa tratar meus amigos dessa forma?” (01:07:26) e, nesse 

momento, o Monstro Verde é derrotado por Jack, conforme a figura abaixo, em uma 

alusão de que o “bem” vence o “mal”, como é canonicamente veiculado por outros 

enunciados: 
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Figura 26 - Monstro Verde derrotado por Jack 

 

 A relação de Jack com Monstro Verde é construída de modo que um seja o par 

dicotômico do outro, contudo, as ações de Jack se assemelham às de Monstro Verde, o 

que o faz se tornar o heroi-vilão ambivalente, com conflitos e contradições tal qual os 

seres humanos, em geral, têm, o que o faz ser não só um reflexo, mas também uma 

refração, com novas valorações, de grupos sociais que, não necessariamente, anulam um 

ao outro, mas que coexistem, disputam a voz e a vez no sujeito. Conseguimos fazer essas 

aproximações e esses distanciamentos entre os sujeitos quando os tomamos em relação 

de alteridade, uma vez que o sujeito não é o que ele diz ser, mas aquilo que ele se mostra, 

e isso ocorre com as interações sociais às quais ele está submetido ao longo da sua vida. 

O sujeito, assim, não é um ser acabado e imutável, mas sempre aberto para novas 

experiências que o modificam em maior ou menor grau, respondendo, ativamente, a tudo 

que o cerca e o constitui.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante da nossa proposta de pesquisa, analisar o sujeito Jack como reflexo e 

refração da condição humana ao que tange à ambivalência, buscamos compreender, 

inicialmente, como os vilões e herois eram retratados nos primeiros enunciados fílmicos 

de animações dos estúdios Disney, por considerarmos que esse seja um local privilegiado 

de produção e veiculação. Com isso, é possível compreender que o início dessas 

produções se volta para sujeitos que são divididos, claramente, em bons e maus, e toda a 

sua realidade de constituição dentro do enunciado se volta para isso. Assim, também 

buscamos compreender o funcionamento do estilo autoral de Tim Burton, para analisar, 

em que medida, há o rompimento e a continuação com determinados padrões de criação 

e produção de enunciados.  

  Sendo assim, observamos que O Estranho Mundo de Jack, enunciado fílmico de 

1993, não surge do nada nem se direciona para um outro nada: mas, ao contrário, como 

enunciado responsivo, ele se torna um elo na cadeia discursiva, estabelecendo diálogos 

com o que já existiu antes dele, assim como suscitando novos diálogos a partir e por meio 

dele, no futuro. Isso nos é caro porque, dentro do contexto de animações dos anos 90, não 

era comum um tipo de produção que relativizava as ações de um sujeito, ainda mais com 

sentimentos contrários e contraditórios. Na última década, tem sido comum esse tipo de 

trato à personagem, em enunciados como Enrolados (2010), Frozen: uma aventura 

congelante (2013) e Malévola (2014), em que há uma ambivalência no interior de um 

mesmo sujeito, confrontando-se com atos de heroísmo e vilania.   

 Contudo, com esse estudo, buscamos pensar em como as produções e criações de 

enunciados artísticos respondem, ativamente, à vida. Seja por meio da sua matéria poética 

(tomando e ressignificando os conteúdos temáticos, local de sua nascitura), seja por meio 

de visar manter o público consumidor de seus enunciados diante de suas demandas 

sociais. Nos anos 90, os sujeitos consumidores ativos não são os mesmos das primeiras 

produções da Disney, nas décadas de 50 e 60, portanto, não era cabível o mesmo tipo de 

trato aos enunciados fílmicos, dividindo em herois e vilões estanques e isolados, porque 

socialmente os sujeitos não se caracterizam e se configuram dessa forma.  

  Ora Jack age de maneira a transparecer a sua bondade, ajudando e colaborando 

para que toda a festividade e celebração do Dia das Bruxas ocorra de maneira agradável 

para a Cidade do Halloween, tanto que os cidadãos desse mundo o veneram e o tem como 
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figura máxima. Ora, a sua maldade transparece, quando ele age sem pensar nos outros, 

quando rapta, dissimula, mente e prejudica outros sujeitos, sejam do seu próprio mundo 

ou não. Entretanto, isso não ocorre de maneira separado, mas em constante diálogo. Se 

tomamos os sujeitos tal qual humanos, a bondade e a maldade não são mais forças 

isoladas, mas que entram em embate no interior de um mesmo sujeito, não sendo possível 

separá-las sem que percam a sua essência, uma vez que elas coexistem no sujeito.  

 No enunciado fílmico, são as relações com os sujeitos e com as situações que o 

motivam de agir de uma ou de outra forma, assim como ocorre com qualquer outro 

sujeito. E como em uma relação dialógica, essas ações se misturam, há a bondade na 

maldade e a maldade na bondade, o que é uma característica típica do estilo de criação de 

Burton. A ordem vigente é alterada para, assim, sob uma nova ordem (mesmo que válida 

só para aquele tempo-espaço específico do enunciado fílmico), as liberações e as quebras 

de tabus, dogmas e cânones possa ocorrer, como uma forma de crítica e questionamento 

da normalidade social.   

 Com esse estudo, buscamos pensar o movimento ambivalente e sem solução pelo 

qual as ideologias do heroi e do vilão sei veiculadas, visto que os sujeitos encarnam essas 

valorações que são próprias da interação social, que ocorre por meio da linguagem. Dessa 

forma, Burton, O Estranho Mundo de Jack e suas outras criações autorais, são 

constituídos por forças que os aproximam e os distanciam de certas valorações sociais, 

como já visto, as de cânone e as de inversão, respectivamente, por exemplo. Essa 

coexistência garante, inclusive, pensar na ambivalência do sujeito, depreendendo-o não 

como algo simples, mas complexo e dinâmico, em constante embate consigo mesmo e 

com seu grupo.   

 O que é socialmente depreendido como “normal”, “comum” e “bom”, em Burton, 

ganha outra valoração ao ser colocado em embate com o que, comumente, é tido como 

“excluído”, “ruim” e “marginal” e que são, em Burton, o centro da cena. Pudemos 

observar como essas questões ocorrem por pensarmos no sujeito em interação não só com 

outros sujeitos que o constituem como tal, mas com o seu tempo e espaço específico, uma 

vez que a noção de quem é heroi, vilão, bom ou mau é cambiável de acordo com o 

momento sócio-histórico e com o meio ideológico em que essas significações são 

produzidas, tanto na vida (o solo social), quanto na arte (a ressignificação da vida). 
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