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RESUMO 

O presente trabalho se propõe a estudar e analisar a natureza estética e artística das 

produções cinematográficas do diretor hollywoodiano Tim Burton. Suas características 

específicas na produção de uma obra, a plástica de seus filmes e a estética imaginativa 

de sua criação são abordados aqui como linguagem artística do cinema. Partindo dos 

conceitos acerca da reprodutibilidade técnica e sua relação com a arte, este estudo 

entende que Burton, com suas manifestações idiossincráticas, possibilita uma reflexão 

sobre o tema Estética. Deste modo, utilizamo-nos de conceitos como o de indústria 

cultural, valores de culto e de exposição, para analisar a produção do cineasta como um 

objeto de arte, correlacionando-o com as teorias que ratifiquem a afirmação e baseando 

em exemplos que ilustrem esta percepção sobre a estética na obra cinematográfica.  
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Introdução 

A sétima arte, como o cinema é conhecido, permite grandes observações sobre 

sua relação com o mundo pós-moderno, em que os conceitos de arte possuem grandes 

antagonismos. Nossa abordagem se direciona à estética do cinema, tendo como objeto 
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de estudo os filmes do cineasta Tim Burton, que possuem características peculiares e 

que se diferenciam de várias outras produções cinematográficas.  

Mais concretamente sobre como diretor consegue colocar suas impressões, 

vivências e características pessoais em suas obras e mesmo assim sobreviver à indústria 

do cinema, que tem como característica a reprodutibilidade técnica, a questão que 

norteia esta pesquisa é: de que forma conseguimos relacionar a arte nas produções de 

Tim Burton? Para sustentar nossa análise, utilizamos o aporte teórico de Theodor 

Adorno e Max Horkheimer, com as teorias da Indústria Cultural, Jacques Rancière, que 

relata sobre a revolução estética e seus resultados, além de Walter Benjamin e Giani 

Vattimo, para relacionar questões sobre a reprodutibilidade técnica.  

1 – Quem é Tim Burton? 

Tim Burton é um cineasta norte-americano, mundialmente conhecido pelo estilo 

fantástico de suas produções. Começou sua carreira com curtas-metragens animados e 

hoje conta com uma filmografia extensa, que contém, inclusive animações, videoclipes 

e adaptações de clássicos infantis, como Alice no País das Maravilhas lançado em 2010. 

Ao longo de sua filmografia é possível perceber aspectos comuns, como por 

exemplo, o estranho e o bizarro sendo vistos como positivo (de modo geral, seus filmes 

têm essa distinção dos demais). Seus personagens principais, seja o vilão, seja o herói, 

sempre possuem uma personalidade que se destaca justamente por serem curiosamente 

incomuns, beirando o estranho e, por isso, acabam por pertencer a um cenário sombrio e 

muitas vezes grotesco, mas que não necessariamente representa sua índole, como 

acontece com Edward Mãos de Tesoura vive em reclusão, rejeitado por sua estranheza, 

mas que, apesar da aparência bizarra e amedrontadora por fim, revela-se um ser 

bondoso e amigável. O enredo de Burton possui ainda tons de comédia e de sarcasmo, 

conseguindo reunir o tenebroso e o divertido, a partir de uma plástica peculiar, dando 

origem ao fantástico.  

Este fantástico e o sombrio, que estão presentes desde a abertura e trilha sonora 

até os créditos finais, são a marca registrada de sua obra. Entretanto, sua criatividade 

não termina no roteiro: a direção contém técnicas incomuns e não tão simples, como, 
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por exemplo, o stop-motion4utilizado na criação de algumas das suas mais conhecidas 

obras, como o filme “A Noiva Cadáver”. 

 

Imagem 1 – Cena do Filme “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton. A animação, feita em stop-motion, foi 

indicada ao Oscar. É possível claramente notar o teor fantasmagórico da produção na imagem, pelo traje e 

pela palidez dos personagens e pela coloração escurecida da cena. 

Através de uma estética figurativa ele consegue situar o telespectador em uma 

atmosfera fantástica, mas com elementos significantes comuns. Isto é, Tim Burton 

claramente expressa sua visão de mundo em suas criações quando se utiliza de 

elementos estéticos surreais para encaixar um enredo com situações cotidianas. A 

estética então seria sua metáfora de expressão. O que ilustra o pensamento de Benjamin, 

W. (1980) quando defende que: 

O que caracteriza o cinema não é apenas o modo pelo qual o 

homem se apresenta ao aparelho, é também a maneira pela 

qual, graças a esse aparelho, ele representa para si o mundo que 

o rodeia (...). Alargando o mundo dos objetos dos quais 

tomamos conhecimento, tanto no sentido visual como no 

auditivo, o cinema acarretou, em consequência, um 

aprofundamento da percepção. (BENJAMIN, W. 1980, p. 22) 

Podemos afirmar, portanto, que Tim Burton, a partir de suas perspectivas da 

realidade, e se utilizando das técnicas de reprodução, recria o mundo de forma artística e 

peculiar, transmitindo sua visão de mundo para o público.  
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Outro aspecto presente em grande parte dos filmes do Tim Burton é a atuação de 

Johnny Depp, uma parceria que começou em 1990com o longa-metragem Edward Mãos 

de Tesoura. Aqui podemos encontrar interfaces com o pensamento de Walter Benjamin 

quando defende que “Na medida em que restringe o papel da aura, o cinema constrói 

artificialmente, fora do estúdio, a ‘personalidade do ator’” (BEJAMIN, 1955). Neste 

ponto a citação volta-se não diretamente para o diretor, mas para o próprio ator. Johnny 

Depp iniciou sua carreira artística aos 20 anos, mas somente em 1990, sete anos depois, 

em sua primeira parceria com Tim Burton no longa metragem Edward Mãos de 

Tesoura, a partir de então ganhou maior reconhecimento ao se destacar de tal forma 

neste perfil de personagem a ponto de se estranhar a sua atuação em outros gêneros 

cinematográficos. 

2 – A obra de arte, a obra cinematográfica: 

 Em um conceito geral, a arte seria uma manifestação estética e/ou 

comunicacional do ser humano, expressa em multi linguagens, como na arquitetura, na 

dança, na pintura, na escultura, na escrita, na música, no cinema, ou em algumas delas, 

misturadas. Para Benjamin, porém, não existe um conceito definido e definitivo de arte, 

pois esta depende do momento ao qual está sendo produzida, variando de acordo com as 

vertentes temporais (valor de culto) e de suas múltiplas percepções (em épocas 

diferentes, graças ao poder da reprodução técnica, que tornam essa obra revisitada - 

valor de exposição). 

De acordo com a análise de Gianni Vattimo, embasado por Adorno, produtos 

como a fotografia e o cinema já nascem direcionados para reprodutibilidade. A 

produção da obra de arte, porém, deve estar carregada de enorme valor emocional e 

cultural daquele que o produz (mais forte nas linguagens da arquitetura e pintura do que 

nas outras, principalmente do cinema, já que é fruto da reprodutibilidade).  

Entretanto, sob a perspectiva de Walter Benjamin, sabe-se que o cinema não é 

apenas uma técnica de reprodução, mas uma obra de arte contemporânea. Esta 

afirmação está pautada em sua originalidade, no seu caráter único e inovador, embora 

muitas vezes criticado. A inovação, em sua maioria, é possível graças às novas técnicas 

e ferramentas da atualidade, máquinas que sem elas não seria possível chegar ao 

produto final. 
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Partindo deste princípio Benjamin introduz o conceito de autenticidade. Antes 

do uso, se não da necessidade de um aparato tecnológico, a comprovação de uma obra 

de arte se resumia, essencialmente, em sua aura. A aura de determinada obra nasce no 

momento que é feito, seu hic et nunc, ou por assim dizer, a atmosfera do timing perfeito 

de sua construção, ritual que envolve todos os fatores internos e externos que 

contribuem na passagem da alma do artista no momento da criação, e que por esse 

motivo jamais poderia ser reproduzida sem perder sua autenticidade. Essa então, seria a 

maior quebra de conceitos entre as obras de arte clássicas e as novas formas da era da 

reprodutibilidade técnica. 

O cinema, como fruto da reprodutibilidade técnica, possui de um leque de 

técnicas capazes de obter resultados que ultrapassam o real humano. Isto é, com a ajuda 

de suas ferramentas e através de seus processos inovadores se tornou cada vez mais 

possível captar a riqueza de detalhes a partir de vários ângulos e perspectivas antes 

inalcançáveis, assim como a maleabilidade de montar e editar o objeto, em um ritual 

segmentado. Nesse caso, então, a aura não pode ser criada da mesma forma que um 

escultor e seu mármore, pois essa obra de arte está sujeita a várias interferências e 

processos para concluir o seu feitio, não tem a mesma continuidade. Sendo assim, seu 

hic et nunc perde seus princípios básicos, sua unidade e duração, seu valor de culto não 

é mais o mesmo. O seu valor está na sua realidade exibível, no seu potencial como 

produto. 

E é a partir desta realidade exibível que o cinema nos permite absorve-lo através 

do inconsciente coletivo, ou seja, pela primeira vez uma obra de arte não admite ser 

contemplada, mas é destinada desde sua criação, a ser absorvida diversas vezes, isso se 

dá, por sua qualidade reprodutível que se utiliza de elementos que invadem nossos 

sentidos abruptamente sem que possamos digeri-los cronologicamente. Dessa forma é 

necessário estar atento para poder consumir essa nova maneira de mostrar o mundo. No 

caso de Tim Burton, sua obra traz os elementos da criação cinematográfica aliados ao 

seu teor emocional e sua carga imaginativa que, mesmo criando uma imagem diferente 

a cada segundo, contém as mesmas características em toda a extensão da obra, ou seja, 

uma unicidade modificada a cada instante que confere aos seus filmes grandes 

peculiaridades. 
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Imagem 2 - Primeiro longa-metragem dirigido por Tim Burton: João e Maria, em 1982. 

 

Imagem 3 –Filme Edward Mãos de Tesoura, 1990. Um dos filmes mais premiados do diretor. É 

importante notar a relação imagética com o filme da Imagem 2. Percebemos deformidades em ambas e há 

ainda o forte teor imaginativo e fantasioso, característica de Burton. 
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Imagem 4 – Filme Alice no país das maravilhas, 2010. Vencedor do Oscar de Melhor Figurino e Melhor 

Direção de Arte. Nesta imagem concluímos que, ainda que a produção de Burton tenha sido em épocas 

distintas temporalmente e culturalmente, os traços de fabuloso e fantasioso continuam, reiterando a 

identidade criativa. 

 

3 – O Cinema na era da reprodutibilidade técnica: 

Apesar das características mencionadas acima, ao analisar Tim Burton, não 

podemos esquecer que se trata de um diretor cinematográfico hollywoodiano, ou seja, 

alguém que produz para a venda, para o mercado. 

Nestas condições, teóricos como Adorno e Horkheimer afirmam que o cinema, 

pelo seu teor mercadológico, faz parte da indústria cultural que, com as suas tecnologias 

e técnicas, criou a uniformização da produção em série, o que descaracterizou as obras 

de arte e as fez perder a sua principal característica, a singularidade. Assim esta foi a 

responsável por absolutizar a imitação (reprodutibilidade técnica), como explica Adorno 

e Horkheimer em: 

O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem 

empacotados como arte. A verdade de que nada são além de 

negócios lhes serve de ideologia. Esta deverá legitimar o lixo 

que produzem de propósito. O cinema e o rádio se auto 

definem como indústrias, e as cifras publicadas dos 

rendimentos de seus diretores-gerais tiram qualquer dúvida 
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sobre a necessidade social de seus produtos (ADORNO & 

HORKHEIMER, 1985, p. 5-6). 

Em tempos de reprodutibilidade e de aperfeiçoamento tecnológico, o cinema 

deixou de ser considerado arte e passou a ser um produto destinado ao lucro, repetindo 

histórias e roteiros divididos em gêneros, que servem para a classificação e organização 

dos consumidores, com a finalidade de padronizar o processo. Tal repetição e 

reprodução de produtos existem por causa da necessidade do consumo, de forma que 

não há uma oposição contra essas reproduções, ou seja, a sociedade do mundo 

contemporâneo é responsável por sua autoalienação.  

Esta crítica feita à indústria cinematográfica e radiofônica se comprova em 

diversos filmes, com roteiros muito parecidos, recursos imagéticos próximos e até 

mesmo personagens que se assemelham, mesmo em produções diferentes. Entretanto, 

Tim Burton consegue o lucro, que é necessário para a indústria cinematográfica, e, ao 

mesmo tempo, consegue colocar em suas obras o seu estilo e estética imagética. 

Assim, não se pode afirmar que não existem elementos artísticos no cinema, e 

isso se comprova com a preocupação estética existente nas obras de Tim Burton. O 

recurso estético de Burton (cores mais escuras, personagens fantasmagóricos, cenários 

fantásticos, etc.) deixa sua marca nos filmes dos mais diferentes gêneros, além de 

atribuir uma linearidade à obra em geral e conferir valor artístico à mesma.  

A produção cinematográfica, de acordo com a percepção de ADORNO & 

HORKHEIMER (1985) não teria o mesmo poder que as “linguagens artísticas” teriam 

de intrigar aquele que contempla, já que:  

O filme não deixa à fantasia e ao pensamento dos espectadores 

qualquer dimensão na qual possam — sempre no âmbito da 

obra cinematográfica, mas desvinculados de seus dados puros 

— se mover e se ampliar por conta própria sem que percam o 

fio. Ao mesmo tempo, o filme exercita as próprias vítimas em 

identificá‐lo com a realidade (...). Os próprios produtos, desde 

o mais típico, o filme sonoro, paralisam aquelas capacidades 

pela sua própria constituição objetiva. Eles são feitos de modo 

que a sua apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de 

percepção, capacidade de observação e competência específica, 

e por outro é feita de modo a vetar, de fato, a atividade mental 

do espectador, se ele não quiser perder os fatos que 

rapidamente se desenrolam à sua frente. (ADORNO & 

HORKHEIMER, 1985). 
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 Esta percepção de ADORNO & HORKHEIMER (1985), data maximavenia, 

parece estar ligada com a hipodermia dos mass media, o que significa que tudo o que é 

produzido no cinema, e nos filmes do Tim Burton, tem a impressão do diretor, mas ao 

mesmo tempo é usado para vender e lucrar, desde a trilha sonora até a obra como um 

todo. 

4 – Tim Burton como arte. 

 Independentemente do seu valor mercadológico, social ou cultural, a discussão 

sobre o cinema – neste caso, o cinema de Tim Burton – ser ou não considerado um 

objeto estético artístico pode ser analisada de acordo com o pensamento de Jacques 

Rancière sobre a revolução estética. 

Para o autor “a arte é arte na medida em que é algo além de arte” (RANCIÈRE, 

2002), ou seja, um objeto só pode ser considerado arte quando, em sua aura, possui mais 

que apenas o elemento visual. Para ser considerado arte, o objeto deve estar ligado a 

ações, sentimentos e experiências humanas, as quais o conferem qualidades suficientes 

para produzir uma experiência estética naqueles que o observam, seja ela de medo, 

alegria, tristeza, saudade ou qualquer outro sentimento que o espectador apresente ao 

ver a obra. 

Rancière complementa esta ideia, afirmando que a arte está diretamente ligada à 

vida, de forma que uma nunca se separa da outra ou, se separar, sua aura desaparece e a 

qualidade artística é perdida. 

A vida está presente nos filmes de Tim Burton das mais variadas formas. 

Através de metáforas que remetem à experiências passadas pelos seres humanos, aos 

medos, angústias, alegrias, entre outros sentimentos naturais à nossa espécie, Burton 

retrata a vida de forma não casual, ele a retrata por meio de lugares inexistentes, 

cenários fantasiosos, personagens não humanos, cores produzidas em computador e uma 

fotografia que engrandece e distorce a imagem, mas tudo isso retrata as experiências 

naturais da humanidade, de forma artística. 

Em Edward, mãos de tesoura, as dificuldades e os preconceitos da sociedade 

estão presentes em todas as relações pessoais do personagem principal. EmAlice no País 
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das Maravilhas, ao traduzir um conto infantil utilizando um cenário forte, cores escuras 

e alguns personagens assustadores, Tim Burton remete ao medo que sentimos dos 

nossos próprios sonhos. E emPeixe Grande, com um lado humorístico, nos faz pensar 

na possível realidade das mentiras que nós mesmos criamos, já que o que é real varia 

para cada pessoa, assim como o ponto de vista. 

Tim Burton brinca com a realidade, relacionando e interligando a fantasia com a 

vida íntima de cada pessoa, às experiências que a maioria dos seres humanos apresenta 

ao longo de sua existência, sejam elas mais superficiais ou mais intrínsecas no 

inconsciente. 

Do mesmo modo, a realidade presente em seus filmes está tão envolvida com os 

elementos fantasiosos que é quase impossível diferenciar um do outro. É desta forma 

que a arte e a vida permanecem interligadas, como Rancière deixa claro em “Arte pode 

se tornar vida. Vida pode se tornar arte. Arte e vida podem trocar suas propriedades” 

(RANCIÉRE, 2002). 

É verdade, ainda, que durante o processo de produção dos filmes essa arte não 

pode ser encontrada. O filme é um produto montado, e a experiência estética que o 

público tem quando o assiste só acontece após o processo de edição e finalização da 

obra. Como explica, poeticamente, o discurso de um personagem no filme Nine: 

“Você mata o seu filme diversas vezes, principalmente por 

falar nele. O filme é um sonho, você o mata escrevendo, mata 

com a câmera. O filme pode voltar à vida por alguns momentos 

quando os atores trazem vida para ele, mas depois morre de 

novo, com os cortes. Misteriosamente, algumas vezes na sala 

de edição, um milagre acontece, quando você coloca uma 

imagem atrás da outra até que finalmente uma plateia senta do 

escuro. E se você tiver sorte, muita sorte, o sonho volta a ter 

vida.” (Informação transcrita do filme Nine. Relativity Media, 

2009) 

 

 Isso não descarta, entretanto, a validade da experiência ao assistir uma obra 

cinematográfica, já que as emoções oriundas da arte cinematográfica são semelhantes às 

da observação de qualquer outro objeto artístico. 
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Considerações Finais 

 Podemos perceber, então, que as obras do cineasta Tim Burton conseguem ter as 

impressões artísticas do diretor, mas também, se encaixam perfeitamente na lógica do 

lucro mercadológico e cinematográfico da indústria cultural. 

 A arte de Tim Burton está claramente presente em todos os seus filmes por 

remeter a questões pessoais da vida humana e, ainda assim, apresentar elementos 

peculiares e fantasiosos, os quais criam uma unidade em todas as suas obras, definindo 

o estilo do diretor e o diferenciando dos demais cineastas hollywoodianos. 

 A reprodutibilidade, deste modo, não impede que Tim Burton produza sua arte, 

utilizando-se da criatividade e originalidade, e crie novos objetos estéticos e elementos 

artísticos que se valem da técnica, sem, contudo, se bastar nela.  
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