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Antigamente, a morte era uma tragédia – 

muitas vezes cômica – na qual se representava 

o papel daquele que vai morrer. Hoje, a morte é 

uma comédia – muitas vezes dramática – em 

que se representa o papel daquele que não 

sabe que vai morrer 

(Philippe Ariès).  

 

 

 

 



Resumo 

 

 

O presente trabalho visa a apresentar, à luz da concepção bakhtiniana de 

linguagem, o diálogo intersemiótico entre o romance do português José Saramago, 

As Intermitências da morte (2005), e a animação produzida por Tim Burton, A Noiva 

cadáver (2005). Examinar-se-á, por meio dos estudos comparados, a morte 

carnavalizada em ambos os textos, a fim de identificar como ocorre o processo de 

carnavalização. Desse modo, o estudo não se deterá apenas à semelhança temática 

das obras, mas, também, no posicionamento ideológico de seus autores e na visão 

de mundo que pode ser observada nas narrativas ficcionais. O trabalho propõe um 

exercício de análise entre diferentes sistemas sígnicos, em que será possível 

conhecer as especificidades de cada texto artístico, além de seus modos de 

produção. Para tanto, serão utilizados como referencial bibliográfico, além do 

princípio dialógico bakhtiniano, os estudos, sobretudo, de Mikhail Bakhtin acerca dos 

conceitos de carnavalização e grotesco. 

 

 

Palavras-chave: Saramago, Tim Burton, Dialogismo, Carnavalização, Morte 



Resumen 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar, a la luz de la concepción bakhtiniana del 

lenguaje, el diálogo intersemiótico entre la novela del portugués José Saramago, As 

Intermitencias da morte (2005), y la animación producida por Tim Burton, A Noiva 

cadáver (2005). En él se examinarán, por medio de los estudios comparativos, la 

muerte carnavalizada en ambos textos con el fin de identificar cómo se produce el 

proceso de carnavalización. Así, el estudio no se detiene en la similitud temática de 

las obras, sino también en la postura ideológica de sus autores y la visión del mundo 

que se puede ver en los relatos de ficción. El trabajo propone un ejercicio analítico 

entre los sistemas de signos diferentes, en que será posible conocer las 

particularidades de cada texto artístico y sus modos de producción. Para ello, se 

utilizará como referencial bibliográfico, así como el principio dialógico bakhtiniano, 

los estudios, sobre todo, de Mikhail Bakhtin, sobre los conceptos de carnavalización 

y grotesco. 

 

 

Palabras-clave: Saramago, Tim Burton, Dialogismo, Carnavalización, Muerte 
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Introdução 

 

 

A ciência, a filosofia, a religião e a arte, cada uma em seu domínio específico, 

buscam minimizar o impacto da morte, criando mecanismos que permitam ao 

homem refletir sobre a brevidade da vida. No transcorrer da história da humanidade, 

é enorme a quantidade de concepções ou representações que se opõem ou se 

contradizem a respeito da morte. 

As representações da morte estão sempre vinculadas a um contexto cultural e 

cada cultura a personifica de uma forma diferente, bem como elabora variadas 

magias, cultos ou ritos contra a sua intrusão. A morte é combatida pela linguagem, 

pelo uso de amuletos, de talismãs, por ritos de passagem ou de cerimônias 

fúnebres. Nessa conjuntura, a literatura e a arte tornaram-se instrumentos valiosos 

de confrontação do homem com a morte, permitindo-lhe enfrentar o medo e a 

certeza de finitude que esta provoca. 

Encarar ou negar a morte é, ainda, admiti-la. Trazê-la para a arte é uma 

decorrência, pois independente de crenças ou mesmo da ausência delas, o que está 

presente na vida, na história da humanidade passa pela elaboração estética. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa sobre duas 

obras contemporâneas que problematizam o tema da morte ou a impossibilidade de 

morrer, criando situações inusitadas ou absurdas: o romance As intermitências da 

morte (2005), de José Saramago, e a produção cinematográfica produzida por Tim 

Burton, A Noiva Cadáver1 (2005). 

É importante ressaltar, que o trabalho de comparação entre as duas obras 

escolhidas como corpus deste trabalho, por fazerem parte de sistemas sígnicos 

distintos, não se limita ao estudo de tema, pois cada uma delas apresenta estruturas 

específicas que devem ser levadas em conta durante a análise. Assim, ambas têm 

uma maneira de ser apreendida e estudada. 

A Literatura Comparada teve início no século XIX e indica, até hoje, uma área 

do saber que confronta duas ou mais literaturas. Entretanto, a disciplina não deve 

                                                             
1 Toda vez que esse filme for citado, estaremos nos referindo às seguintes informações: A 
NOIVA CADÁVER, Produzido por Tim Burton e Allison Abbate, com direção de Tim Burton e 
Mike Johnson e roteirização de Pamela Pettler e Caroline Thompson. Estados Unidos: 
Warner Bros Pictures, 2005. DVD (77 min.): DVD, NTSC, son., color. (anexo 1) 
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ser vista como uma simples comparação, pois esta é a metodologia fundamental na 

correspondência entre as artes, e não um método. Tal procedimento consiste em 

aproximar as diferenças e as semelhanças entre dois ou mais textos, estabelecendo 

relações entre a literatura e outras áreas e para que isso ocorra não existe uma 

única orientação a ser seguida.  

Em outras palavras, as relações estabelecidas entre a Literatura e a História, 

a Literatura e as artes, a Literatura e o cinema, a Literatura e a psicologia, entre 

outras, tornaram-se objetos de estudos constantes e, paulatinamente, foram-se 

expandindo os pontos de interesse e as formas de integrá-los. Desta maneira, a 

Literatura Comparada vem sendo ampliada e outros campos de estudos 

comparativistas, como o da interdisciplinaridade e o da intermidialidade têm sido 

foco de interesse de diferentes pesquisadores. 

A interdisciplinaridade é uma prática atual que aproxima e integra as diversas 

áreas do conhecimento e ampliam os pontos de interesse entre elas. Tem como 

objetivo interagir e comunicar tais áreas aos contextos sociais, tecnológico e 

linguístico em que estão inseridas. 

Claus Clüver, comparativista alemão e estudioso das “inter artes” ou “inter 

media”, reconhece o fato de que, permanecendo a literatura como ponto de 

referência dominante no campo da comparação, todas as artes consideradas como 

sistemas sígnicos que difundam informações sociais, culturais e históricas – e a 

mídia está aí inserida – devem ser pensadas como textos passíveis de confronto. 

Dessa maneira, a intermidialidade, segundo Clüver, refere-se à relação 

estabelecida entre as mídias e seus textos, ou seja, faz alusão não só à literatura, à 

imprensa ou ao cinema, mas também à televisão, ao rádio, ao vídeo e a todas as 

outras mídias recentemente surgidas.  

 

Independente dos tipos e formas de relacionamentos envolvidos e 
dos interesses de estudo, a inclusão direta ou indireta de mais de 
uma mídia com diversas possibilidades de comunicação e 
representação e de vários sistemas sígnicos, bem como códigos e 
convenções a eles associados, lança continuamente questões sobre 
a base comparativa e as relações analógicas nas funções e efeitos 
dos meios encontrados. (CLÜVER, 2006, p.14) 

 

Ainda de acordo com o comparativista, as relações intermidiáticas devem ser 

diferenciadas de textos intermídias. Estes recorrem  
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a dois ou mais sistemas de signos e∕ou mídias de uma forma tal que 
os aspectos visuais e∕ou musicais, verbais, cinéticos e performáticos 
dos seus signos se tornam inseparáveis e indissociáveis. (CLÜVER, 
2006, p. 20) 

 

Destacam-se, portanto, pelo menos três formas possíveis de relação. São 

elas: transposição de uma mídia à outra; fusão entre elas, em que se enfatizam os 

textos mixed media, ou, ainda, “uma mescla de textos fotográficos e lingüísticos” que 

desempenham papel fundamental na obra de um artista; e relações entre as mídias 

em geral, tais como a literatura, o cinema, a pintura, a televisão, etc. (Idem, ibidem, 

p. 23-24).  

O presente estudo encontra-se nesta última categoria. Em outras palavras, 

pretende confrontar e/ou mostrar as possibilidades de interação entre literatura e 

cinema, ou seja, entre a narrativa de Saramago e o discurso imagético de Tim 

Burton. 

Com o intuito de realizar outras comparações neste trabalho, optar-se-á por 

fundamentá-lo em duas obras de Mikhail Bakhtin que são imprescindíveis para o 

tema que se pretende analisar, a carnavalização da morte sob a ótica de Saramago 

e de Burton. Dentre as obras de Bakhtin destacam-se: Marxismo e Filosofia da 

Linguagem e A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rebelais. 

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Mikhail Bakhtin ressalta que o 

discurso literário e o discurso artístico significam forma e conteúdo unidos enquanto 

fenômenos sociais e a partir desse traço, busca eliminar a ruptura entre formalismo e 

ideologismo presentes nos estudos do discurso literário. 

Para ele, 

  

[...] a enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada por um 
organismo individual, é, do ponto de vista do seu conteúdo, de sua 
significação, organizada fora do indivíduo pelas condições extra-
orgânicas do meio social. A enunciação enquanto tal é um puro 
produto da interação social. (BAKTIN, 2009, p. 125-126) 

 

Fica claro que a enunciação é um fenômeno social. Para o teórico russo, a 

linguagem, instrumento de comunicação, é constitutivamente dialógica, podendo-se 

afirmar que a identidade do interlocutor se constrói a partir da interação com o outro. 
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A linguagem dialógica representa a relação que se forma entre o discurso, a 

fala individual, e outras áreas do conhecimento, tais como a filosofia, a psicologia, as 

artes, a política, entre outras, que estão implícitas nessa fala. Nessa linguagem, a 

escrita e a leitura, emissor e receptor se auxiliam e formam um diálogo entre si. É 

preciso, portanto, considerar as distintas linguagens e confrontá-las, identificando 

suas relações, resgatando características de um texto anterior ao que está sendo 

produzido. 

Levando em consideração o atual interesse nas obras do português José 

Saramago, principalmente por seu estilo sarcástico e irônico, o romance As 

Intermitências da morte apresenta, em sua temática, uma discussão sobre o sentido 

da nossa existência, por meio de sua protagonista, criticando, sobretudo, os valores 

sociais, os costumes e a visão que a sociedade contemporânea tem da morte. 

A animação A Noiva Cadáver, de Tim Burton, segue o estilo sombrio de 

outras produções do diretor e faz uso de cores e músicas para tratar do mesmo 

tema. Recheado de humor-negro, com piadas textuais e fortes alusões físicas, uma 

vez que metade das personagens está em decomposição, o filme fala de amor, 

morte e do descobrimento da vida, a partir de uma ótica particular. Enquanto os 

vivos, presos às regras e tradições, vagueiam por um mundo monocromático e sem 

graça, os mortos habitam um mundo alegre e colorido, com muita dança, bebida e 

descontração. 

Ambas obras apresentam uma visão da morte às avessas, tratando-a de 

maneira carnavalizada. Apesar de debaterem sobre a mesma temática, no entanto, 

elas apresentam uma importante diferença: enquanto no romance de Saramago a 

morte personifica-se em uma bela mulher que “sobe” à Terra decidida a acabar com 

a vida de um músico que insiste em desafiá-la e contrariar sua vontade, na 

animação de Burton, a morte, agora na pele de uma simpática cadáver, leva seu 

amado ao mundo subterrâneo em que vivem os mortos e mostra-lhe que a próxima 

vida pode ser mais divertida do que aquela em que ele vive.  

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo analítico-      

-comparativo dos dois textos por meio de suas protagonistas, a fim de apreender 

como se dá, em ambos os casos, o processo de carnavalização da morte.  

Dialogismo, carnavalização e grotesco são conceitos fundamentais para a 

abordagem das narrativas literária e fílmica e serão retomados ao longo da análise. 



16 

 

Foi na obra A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto 

de François Rebelais, escrito em 1940 e publicado aproximadamente vinte anos 

depois, que Bakhtin começou a desenvolver uma pesquisa sobre a cultura popular, 

suas festividades e costumes. Para dar continuidade a sua teoria, inspirou-se, 

sobretudo, no espetáculo do carnaval que surgiu na Europa no século XVI, e 

consolidou-se no século XVII.  

Era durante o carnaval que o mundo via-se às avessas e todos se permitiam 

a tudo, sem regras, ordens ou proibições: 

 

um novo modo de relações humanas, oposto às relações 
sociohierárquicas todo poderosas da vida corrente. A conduta, o 
gesto e a palavra do homem se libertam da dominação das situações 
hierarquizadas (camadas sociais, graus, idades, fortunas) que as 
determinam inteiramente fora do Carnaval e se tornam excêntricas, 
deslocadas do ponto de vista da lógica da vida habitual. (BAKHTIN, 
1998, p. 170) 

 

À transposição deste cenário para a literatura, Bakhtin deu o nome de 

carnavalização. O carnaval prevê um processo contínuo de questionamentos e de 

contestação de regras impostas pelo status quo. E é dentro desta perspectiva que 

buscamos compreender como, em dois universos sígnicos diferentes, a morte é 

representada, questionada ou ironizada. 

O estudo está estruturado em três capítulos. No primeiro, “Do dialogismo à 

carnavalização”, serão apresentados e aprofundados os conceitos aqui apontados 

como fundamentação teórica: o dialogismo, a carnavalização e o grotesco, definidos 

por Bakhtin principalmente em suas obras Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(2009) e Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento (1987). 

Nos dois capítulos seguintes, “A morte, suas intermitências e a 

carnavalização” e “A morte, os dois mundos e a carnavalização”, serão analisados 

alguns aspectos que caracterizam as especificidades das duas obras escolhidas 

como corpus deste trabalho, bem como verificar-se-á como se dá, em cada uma 

delas, o processo de carnavalização da morte. 

Já nas considerações finais, com base no estudo realizado, como um todo, 

buscar-se-á retomar os principais pontos identificados durante a análise do romance 

e da animação, a fim de mostrar a importância da carnavalização no processo de 
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construção de sentido em relação ao tema da morte e como ela se manifesta nas 

duas obras.  

Por fim, serão apresentados as referências bibliográficas utilizadas ao longo 

do trabalho e os anexos. 
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Capítulo I 

 

 

Do dialogismo à carnavalização 

 

 

A distância temporal interposta entre textos literários aponta a diferença de 

enfoque entre eles em relação a um mesmo tema. Entretanto, mesmo criados em 

situações distintas, em épocas e contextos diferentes, podemos apontar também 

relações de sentido ou relações formais que se estabelecem entre eles.  

A literatura, por sua vez, dialoga com outras linguagens, com outros meios de 

representação, como as artes plásticas, o teatro e o cinema; sistemas sígnicos que, 

ao seu modo, se constroem por meio de muitas vozes, sejam elas sociais, culturais, 

históricas, políticas ou estéticas. 

Mikhail Bakhtin foi um dos primeiros estudiosos a discutir a natureza 

constitutiva do dialogismo na linguagem. Visto em seu aspecto intrínseco, o diálogo 

com os vários textos da cultura é entendido como decorrência da interação social. 

Em Marxismo e Filosofia da linguagem, ele apresenta um estudo das ideologias e 

afirma que a palavra torna-se signo ideológico por excelência, já que uma vez que é 

produto da interação social, assume diversos significados. Sob esse enfoque, 

considera que o indivíduo, ao mesmo tempo em que se submete às formações 

ideológicas de um determinado contexto, pode assumir diferentes posições no 

discurso. 

Bakhtin acreditava, ainda, que as relações dialógicas apresentam o 

verdadeiro modo de funcionamento da linguagem, ou seja, é a própria composição 

dos enunciados. E é por meio da absorção do discurso alheio que se torna visível 

esse funcionamento. 

Toda enunciação é produto da interação de dois ou mais sujeitos organizados 

em alguma sociedade e que se dirigem, sempre, a uma pessoa ou a um grupo de 

pessoas que usam o mesmo código que eles.  

Constitutivo do enunciado, a concepção de linguagem proposta pelo linguista 

vê a aproximação entre a interlocução e os elementos que compartilham a produção 
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do enunciado, tais como: o momento histórico em que ocorre a interação verbal, os 

interlocutores que dela participam, a finalidade de sua produção, entre outros. 

Sobre isso, ele comenta: 

 

Se perdermos de vista os elementos da situação, estaremos tão 
pouco aptos a compreender a enunciação como se perdêssemos 
suas palavras mais importantes. O tema da enunciação é concreto 
como o instante histórico ao qual ela pertence. Somente a 
enunciação tomada em toda sua amplitude concreta, como 
fenômeno histórico, possui um tema. (BAKHTIN, 2009, p. 133-134) 

 

A consciência e a fala do indivíduo são produzidas a partir da comunicação 

social, por meio do conjunto de relações sociais de que ele participa. Logo, o que é 

produzido por ele não se dirige somente a um destinatário, cuja presença percebe-   

-se imediatamente, mas também a um público mais amplo e é isso que faz do 

enunciado algo social.  

A teoria de Bakhtin leva em consideração o que é de ordem social, já que o 

sujeito age de acordo com o outro, apreendendo suas realidades e experiências e 

incorporando-as a seu discurso, e também o que é de domínio do individual, pois 

sendo ele leitor, antes de tudo, apropria-se de outros textos na formulação de um de 

sua própria autoria e, com isso, forma sua consciência e a preserva, de certa 

maneira, em seu discurso. 

 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num 
determinado momento social e histórico, não pode deixar de tocar os 
milhares de fios dialógicos existentes, tecidos pela consciência 
ideológica em torno de um dado objeto de enunciação, não pode 
deixar de ser participante ativo do diálogo social. (Idem, 1998, p. 86) 

 

Os enunciados no processo de comunicação são sempre dialógicos, pois são 

acontecimentos únicos e cada vez que são produzidos participam de um diálogo 

constituindo-se como uma teia de orientações dialógicas.  

Já o discurso constrói-se por meio dessas relações entre enunciados. 

Compõem-se sempre de uma retomada de outro discurso, o que significa que se 

trata de um objeto formado pela ideologia de um indivíduo, no momento histórico e 

no lugar em que ele está inserido e que influenciam seu modo de pensar e agir, 

fazendo com que o sentido de suas palavras mude dependendo do que ele quer 

dizer. Dessa forma, seu discurso não é produto exclusivo, mas forma-se de acordo 
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com o que se diz, como se diz, onde se diz e para quem se diz. É fonte de 

articulação entre processos ideológicos e linguísticos e, portanto, impregnado de 

intencionalidade. 

A formação em uma determinada ideologia consiste em fazer com que cada 

sujeito ocupe um lugar em uma classe social, ou seja, em um grupo de indivíduos 

que apresentam uma mesma formação social. Num dado momento histórico, a 

relação das classes pode ocasionar um afrontamento de posições, gerando aliança, 

confronto ou dominação por parte de uma delas. As atitudes e representações não 

são, portanto, nem individuais, já que é um grupo de pessoas que se comporta de 

maneira igual, e nem são universais, pois nem todas as sociedades pensam e agem 

da mesma forma. 

Toda unidade de sentido, todo discurso, de qualquer tipo que seja, pode fazer 

parte de uma relação com outros discursos que os antecede e que vão sucedê-lo e 

confrontar-se com eles. Dessa forma, estando o sujeito em relação constante com o 

outro e a sociedade em que vive, sua consciência vai sempre se alterando, pois o 

mundo está em constante mudança. 

A apreensão da enunciação do outro, sua compreensão e posterior 

apreciação se dá, primeiramente, por meio do discurso interior de cada sujeito. Das 

vozes de significado que ele apreende do exterior surgem diversos sentidos que são 

incorporados em seu discurso.   

  

Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 
privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras 
interiores. Toda a sua atividade mental [...] é mediatizado para ele 
pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso 
apreendido do exterior. (BAKHTIN, 2009, p. 153-154) 

 

Segundo o linguista, há formas e graus para a orientação dialógica do 

discurso; maneiras sutis, externas e visíveis de mostrar a influência do outro na fala. 

Trata-se da incorporação de uma ou mais vozes no enunciado e que pode ocorrer 

de duas formas. Na primeira, o discurso do outro é claramente citado e está 

perfeitamente separado da fala do enunciador. Ele é manifestado por meio de 

procedimentos como o discurso direto, discurso indireto, aspas e negação.  
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O discurso direto, tal como é entendido pela estilística tradicional, na 
sua orientação para o objeto encontra apenas a resistência do 
próprio objeto [...], porém ela não encontra, no seu caminho para o 
objeto, a resistência substancial e multiforme do discurso de outrem, 
ninguém a incomoda nem a contesta. (BAKHTIN, 1998, p. 86) 

 

Ele completa, no entanto, que nem todo discurso se contrapõe da mesma 

forma ao discurso alheio. Por isso, numa segunda forma de incorporação de vozes 

não há, no novo texto, uma separação nítida da palavra do outro. Manifesta-se, 

deste modo, por meio do discurso indireto livre, da paródia, da estilização e da 

polêmica. 

Apesar das diferenças existentes entre as duas formas de manifestação, elas 

podem e muitas vezes coexistem num mesmo discurso, contrabalançando-o. Faz-se 

necessário, assim, destacar tais manifestações e explicá-las.  

No discurso indireto livre, diferente dos discursos direto e indireto, misturam-  

-se as vozes das personagens, do narrador e do autor numa mesma fala. Não são 

utilizados marcadores – dois pontos, travessão, aspas – para demarcá-las e, por 

isso, cabe ao leitor identificá-las e dar sentido ao que está sendo lido. 

A polêmica pode ser vista de duas formas: clara ou velada. Na primeira, as 

duas vozes em confronto estão nitidamente demarcadas e polemizam-se 

abertamente. Já na outra, não dá para identificar visivelmente a polêmica na 

construção do discurso. Nesta, encontra-se presente a ironia. 

O termo paródia, segundo define Bakhtin, é utilizado para identificar a 

imitação de um texto. Esta, por sua vez, lhe dá um novo sentido que nega o primeiro 

e, diversas vezes, ridiculariza-o.  

Enquanto se imita um texto “dá-se uma direção diversa ao sentido do que 

está sendo parodiado. Nesse caso, imita-se para acentuar diferenças.” (FIORIN, 

2008, p. 42). Portanto, o novo texto tem sempre sentido oposto ao imitado. Deve-se 

ressaltar ainda que os efeitos causados pela paródia são bem demarcados, afinal a 

partir do momento em que se inverte, afronta e contextualiza, ela provoca, 

consequentemente, o riso, o humor. 

No entanto, para que o leitor perceba se um texto é ou não uma paródia, ele 

precisa resgatar conhecimentos prévios a respeito de uma época, de um autor ou de 

um escrito. Mais adiante, tal aspecto será retomado e aprofundado. 
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Ao conceito de paródia opõem-se o de estilização. Apesar de tratar-se 

também de uma imitação, a estilização não tem a intenção de negar, ridicularizar ou 

desqualificar o que está sendo imitado. 

Para melhor compreendê-la, vale definir estilo como 

 

[...] o conjunto de traços fônicos, morfológicos, sintáticos, 
semânticos, lexicais, enunciativos, discursivos, etc., que definem a 
especificidade de um enunciado e, por isso, criam um efeito de 
sentido de individualidade. (FIORIN, 2008, p. 46) 

 

Percebe-se, a partir da definição, que estilo é o conjunto de particularidades 

discursivas e textuais que manifestam certa individualidade. Constitui-se, portanto, 

dialogicamente, pois depende de outros enunciados. Como mostra Bakhtin, o estilo 

necessita estar em oposição a outros estilos para provar essa individualidade. Deste 

modo, os textos estilizados seguem uma mesma posição significante do original, 

apresentam uma mesma direção de sentido. 

Em paralelo a estas duas manifestações encontra-se a paráfrase. Nela, vêm- 

-se as técnicas de citação e transcrição direta do texto parafraseado. A voz do novo 

autor não é totalmente identificada, ela se disfarça na voz de quem fala atrás de si. 

O fato é que, o que Bakhtin discute ao longo de sua obra são relações 

existentes entre os diferentes discursos, diferentes sistemas artísticos e a 

correspondência entre as muitas formas de linguagem. Tais relações, mais tarde, 

foram denominadas relações dialógicas ou dialogismo, conceito que será explorado 

a seguir. 

 

 

Dialogismo 

 

 

O conceito de dialogismo foi desenvolvido por Bakhtin a partir de seus 

estudos sobre a filosofia da linguagem, sobretudo em sua obra com Volochinov 

Marxismo e filosofia da Linguagem, e diferencia-se ao conceito de polifonia. Para 

ele, em todo enunciado há uma dialogização interna da palavra, já que ela é 

inevitavelmente também a palavra do outro.  
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O linguista acreditava que as relações dialógicas apresentam o verdadeiro 

modo de funcionamento da linguagem, ou seja, é a própria constituição dos 

enunciados. E é por meio da absorção do discurso alheio que se torna visível esse 

funcionamento. 

Enquanto o diálogo é uma condição constitutiva da linguagem, há textos que 

são polifônicos e há textos que são monofônicos. Isso quer dizer que, segundo o 

filósofo da linguagem, todos os textos são dialógicos, mas nem todos são 

polifônicos, já que, para isso, faz-se necessário que mais de uma voz presente no 

discurso deixe-se escutar. 

Faz-se necessário salientar, neste momento, a existência de dois tipos 

distintos de discurso que Bakhtin definiu a partir com seus estudos sobre Fiódor M. 

Dostoiévski (1821-1881) e a polifonia. Foi na segunda metade do século XX, 

analisando os romances do escritor russo, que ele observou e desenvolveu uma, até 

então, nova modalidade narrativa: a polifonia na literatura. Mais tarde, reuniu seus 

estudos sobre o assunto na obra Problemas da Poética de Dostoiévski (1997). 

Do grego Π (muitas) e η (a voz, o som), polifonia representa a união 

múltipla e simultânea de vozes e surge da absoluta ausência de um ponto de vista 

único e dominante no discurso.  

Assim, Bakhtin passa a valorizar as múltiplas vozes discursivas que compõem 

um romance. Nasce, aí, a importância de se identificar as diversas intenções de um 

discurso, por meio das diferentes vozes que ali agem. O linguista atribui a 

Dostoiévski a origem do romance polifônico, caracterizado pela multiplicidade de 

vozes que nele se encontram. Ele observou que as vozes das personagens 

apresentavam certa independência na estrutura da narrativa e que as diversas 

consciências ali evidenciadas mantinham-se em absoluta igualdade, sem se 

subordinarem à consciência do autor. 

 

A multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis 
e a autentica polifonia de vozes plenivalentes (plenas de valor), pois, 
mantêm com as outras vozes do discurso uma relação de absoluta 
igualdade como participante do grande diálogo, constituem, de fato, a 
peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. (BAKHTIN, 
1997, p. 4) 

 

Os romances polifônicos são marcados, principalmente, pelos conceitos de 

inacabamento, dialogismo, formação da realidade. Neles, uma infinidade de vozes e  
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consciências é combinada para dar-lhes sentido. No entanto, essas vozes mantêm-

se anônimas e individuais, não se confundem, nem se misturam. 

Nestes romances, as personagens não são produto da consciência do autor, 

mas sim, seres dotados de consciência e de palavras próprias que se manifestam 

junto com as do autor no contexto da narrativa. Trata-se de personagens que se 

impõem como sujeitos autênticos do discurso e não somente como “objeto mudo do 

discurso do autor” (BAKHTIN, 1997, p. 4). 

A partir destes pressupostos, Bakhtin distingue o romance polifônico do 

romance monofônico. Este último possui várias personagens portadoras de uma 

ideologia dominante e que manifesta uma visão de mundo do autor da obra, 

unificada, sistemática, conservadora e limitada. No monologismo, as várias 

personagens presentes no romance não são vistas como sujeito, ao contrário, são 

objetos do discurso do narrador, coisificadas, mudas, incapazes de formarem uma 

consciência e que, acabadas, imobilizam-se. Assim, embora falem e se expressem, 

essas personagens são subordinadas à própria lógica do autor/narrador e reduzidas 

a sua única voz. 

Neste tipo de romance, as vozes presentes no texto se ocultam na forma de 

uma só voz. O enunciado é engessado e a verdade torna-se autoritária, única. 

Exemplos disso são os discursos da Igreja e da ditadura. 

Para valorizar a interação dialógica, no romance polifônico, há uma 

diversidade de temas e confrontos ideológicos, em que cada personagem funciona 

como um ser autônomo, desinteressado em saber se sua visão de mundo coincide 

ou não com a do autor. Isto só ocorre quando cada uma delas fala com sua voz, 

expressa seu pensamento particular e conserva sua independência e autenticidade. 

Nenhuma voz é superior a outra e, segundo Bakhtin, as vozes que fazem parte da 

enunciação só existem de acordo com a relação entre outras vozes e não de 

maneira isolada. 

A polifonia, ao contrário da monofonia, revela um mundo em constante 

formação. Assim, retomando o que Bakhtin defendia sobre a concepção enunciativa-  

-discursiva, pode-se caracterizar a linguagem como dialógica. Cada sujeito forma-se 

de acordo com uma história particular, a qual é estabelecida por meio do encontro e 

da relação entre vozes. Uma destas é dominante e assimilada como verdadeira, 

impenetrável, e as outras são internamente persuasivas, estão sujeitas à mudança, 

à impregnação de outras opiniões, de outras vozes. 
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Logo, o dialogismo forma-se a partir da recepção e da compreensão de uma 

enunciação, a qual constitui um elo entre dois ou mais interlocutores. Juntos, eles 

produzem um movimento dialógico que ocorre, como visto anteriormente, pois o 

sujeito está sempre correlacionado a outros sujeitos. 

O dialogismo engloba, portanto, mais do que a interação face a face, pois é 

por meio da absorção do discurso alheio que se torna visível seu funcionamento e, 

para isso, existem diferentes maneiras. 

 

A língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao 
autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de 
outrem. [...] O narrador pode deliberadamente apagar as fronteiras 
do discurso citado, a fim de colori-lo com as suas entonações, o seu 
humor, a sua ironia, o seu ódio, com o seu encantamento ou o seu 
desprezo. (BAKHTIN, 2009, p. 156-157) 

 

Importa dizer que, para Bakhtin, o enunciado não é somente verbalizado e, 

por isso, devemos diferenciá-lo de texto. O enunciado é a posição de um sujeito, o 

sentido que ele dá para alguma coisa. O texto é a manifestação deste sentido, é sua 

materialização. Assim, ele não é exclusivamente verbal, pois pode ser tido em 

qualquer forma de expressão, desde escrita, até musical. 

O autor de um texto também não fala sozinho. Ele se apoia em outros textos, 

em experiências alheias, em narrativas já produzidas anteriormente para que, a 

partir de seu escrito, ainda possam surgir novas manifestações.  

Como o discurso, o texto não é visto isoladamente, mas sim, correlacionado 

com outros textos similares ou próximos a ele. Partindo desse pressuposto, faz-se 

necessário, diferenciar dialogismo da noção de intertextualidade. 

Julia Kristeva, escritora que introduziu o conceito de intertextualidade após 

inteirar-se dos estudos de Bakhtin, acreditava que todo discurso literário relaciona-se 

com outros num processo de cruzamento de textos. Para ela, a escrita é resultante 

também da leitura de um corpus literário anterior ao que se está produzindo, ou seja, 

todo texto absorve e produz uma réplica de outros textos. 

Foi atribuído à semioticista a elaboração de conceitos teóricos implicados na 

noção de texto, tais como: o fenotexto e o genotexto, as práticas significantes, 

significância, produtividade e intertextualidade. 
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Dizer que o texto é prática significante quer dizer que “a significação 
se produz, não no nível de uma abstração (a língua), [...] mas como 
uma operação, um trabalho, em que se inserem, ao mesmo tempo e 
num só movimento, o debate do sujeito e do Outro e o contexto 
social”. [...] O texto é uma produtividade, porque é o teatro do 
trabalho com a língua, que ele desconstrói e reconstrói [...]. É 
significância, porque é um espaço polissêmico, onde se entrecruzam 
vários sentidos possíveis. (FIORIN, 2006, p. 164) 

 

Já o fenotexto e o genotexto representam, de acordo com Kristeva, 

respectivamente, o fenômeno verbal presente na própria estrutura do enunciado e o 

lugar de constituição do sujeito na enunciação, ou seja, é no genotexto que o 

fenotexto é estruturado. Um depende do outro e os dois juntos, ligados aos outros 

conceitos, formam o que entendemos por discurso. Para a semioticista, texto e 

discurso são sinônimos. 

Entretanto, cabe aqui levantar uma diferença. Existe claramente uma 

distinção entre o discurso, tal como se definiu anteriormente, e a as relações 

estabelecidas entre materialidades linguísticas. Aquele é a realidade aparente, que 

falamos, pensamos, damos uma identidade. 

Em sua obra de 1974, La révolution du langage, Julia Kristeva destaca que 

 

O termo intertextualidade designa esta transposição de um ou vários 
sistemas de signos num outro, mas já que este termo foi 
freqüentemente entendido no sentido banal de “crítica das fontes” de 
um texto, preferimos o de “transposição” que tem a vantagem de 
precisar que a passagem de um sistema significante a um outro 
exige uma nova articulação da temática existencial da posição 
enunciativa e denotativa. (Apud NITRINI, 1997, p. 163) 

 

Em outras palavras, todo texto é um tecido costurado de acordo com citações 

de outros e que, por isso, estão presentes nele. Assim sendo, deve-se chamar 

intertextualidade apenas as relações estabelecidas entre as materialidades textuais. 

Em outras palavras, apenas entre textos que apresentem mesma estrutura. Isso 

significa que a intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, já que o 

discurso encontra-se presente independentemente do texto. 

As relações intertextuais pressupõem planos de coerência entre todo tipo de 

texto, ainda que a literatura e as outras artes sejam interpretadas de maneiras 

distintas, já que o texto visual – filme, desenhos, pinturas, por exemplo – 
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desempenha diferentes papéis de acordo com o interlocutor e com o que se quer 

transmitir. 

Dessa maneira, segundo Claus Clüver, como visto anteriormente as relações 

entre textos não são definidas, apenas, para textos literários ou verbais, mas para 

todas as artes que “representam aspectos da realidade sensorialmente 

apreensíveis”, já que “uma obra de arte é entendida como uma estrutura sígnica [...], 

o que faz com que tais objetos sejam denominados ‘textos’ independente do sistema 

sígnico a que pertençam.” (2006, p. 14-15). 

Tanto a manifestação linguística quanto a artística objetivam a comunicação, 

são dialógicas e, consequentemente, dependem do conhecimento prévio do leitor, 

de seu repertório cultural, para serem melhor compreendidas. 

 

 

Carnavalização 

 

 

Dentre os conceitos tratados por Bakhtin e neste estudo usado como 

procedimento para a comparação de duas obras de diferentes sistemas artísticos, 

destaca-se o da carnavalização. 

Mikhail Bakhtin iniciou seus estudos sobre a carnavalização principalmente 

por meio da leitura de obras de Rabelais e os reuniu no livro A cultura popular na 

Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (1987). 

Primeiramente, tratou de compreender a relação do carnaval com a cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento para, então, transpor o espírito desse 

espetáculo à literatura. 

Na época de Rabelais, os gêneros literários dividiam-se em três: sério, cômico 

e sério-cômico, tendo sido, este último, marcado por forte aspecto carnavalesco, já 

que era representado pela união “do sublime e do vulgar, do sério e do cômico [...] 

do discurso da prosa e do verso” (BAKHTIN, 1997, p. 108). Em outras palavras, 

neste gênero, todo discurso sério, pautado em estilos e regras gerais, eram 

relacionados com alegria. 

Daí dizer que uma das principais características de François Rabelais é o fato 

de estar fortemente ligado às fontes populares que o ajudaram a determinar seu 

estilo. 
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Uma destas fontes é exatamente o carnaval. De acordo com o calendário 

católico romano, o carnaval é a comemoração que antecede a ressurreição de Cristo 

e caracteriza-se como uma cerimônia, normalmente celebrada em praças ou ruas 

durante a noite. Sua função era fazer com que as pessoas se preparassem para 

uma série de penitências que seriam realizadas na época da Quaresma. 

É também durante esta festividade que o profano e o sagrado se aproximam 

fazendo com que a relação entre o homem e Deus seja marca de comemoração e 

com que ricos e pobres compartilhem juntos um mesmo momento de descontração e 

festejo.  

Dessa forma, nos tempos de Rabelais, o carnaval não se manifestava 

somente como uma celebração religiosa, mas compreendia-se também como ligado 

a determinadas festividades da cultura popular. Nestas festas, o mundo se invertia, a 

sociedade medieval se relacionava de maneira mais liberal, contrária às celebrações 

oficiais. 

Bakhtin considerou o carnaval uma “segunda vida”, já que oferecia 

 

uma visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente 
diferente, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao Estado; 
[...] um segundo mundo e uma segunda vida ao quais os homens da 

Idade Média pertenciam em maior ou menor proporção, e nos quais 
eles viviam em ocasiões determinadas. Isso criava uma espécie de 
dualidade do mundo. (1987, p. 4-5) 

 

Dessa maneira, a festa não era presenciada, era vivida por todos. Durante os 

três meses em que era celebrado, o mundo era posto às avessas: ignoravam-se as 

leis, as regras, as hierarquias que regiam a sociedade. “Durante a realização da 

festa, só se podia viver de acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade” 

(Idem, ibidem, p. 6). Desta forma,  

 

As leis, proibições e restrições, que determinavam o sistema e a 
ordem da vida comum, isto é, extracarnavalesca, revogam-se 
durante o carnaval [...]. O comportamento, o gesto e a palavra do 
homem libertam-se de qualquer posição hierárquica (de classe, título, 
idade, fortuna) que os determinava totalmente na vida 
extracarnavalesca. (Idem, 1997, p. 123) 

 

A esse tipo de manifestação, que se opõe à cultura oficial, dá-se o nome de 

cultura carnavalesca. Tal cultura pode ser subdividida, grosso modo, em três 
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grandes categorias, como destaca o linguista: as festividades carnavalescas, a 

literatura carnavalizada e o sistema de imagens e linguagem típico da cultura cômica 

popular. 

Vale ressaltar que o riso, da mesma forma que o mundo durante o carnaval, 

contrapõe-se aos discursos oficiais, sérios e repressivos. Logo, ele está sempre e 

fortemente presente na cultura carnavalesca. 

Para Bakhtin, o riso não era oficial até a Idade Média, pois fazia parte das 

festas populares e, por isso, estava fora dos textos literários utilizados no 

Renascimento. O elemento entrou no âmbito da grande literatura, no entanto, por 

influência de alguns autores, como Cervantes, Shakespeare e Rabelais, e, assim, 

passou a ser uma mistura do oficial e do não oficial, servindo para exprimir 

diferentes concepções que expunham a verdade sobre o homem, sua história e o 

mundo. Possuindo uma significação regeneradora, o elemento acabou por tornar-se 

a expressão da consciência nova, positiva e livre, própria das comemorações do 

carnaval, pois são nestas festividades que se rompem regras e tabus. 

Já nos séculos XVII e XVIII, o riso alegre e festivo se tornou desprezível, já 

que, neste momento, surge uma cultura oficial nova, autoritária e caracterizada pelo 

tom sério. Aparecem, então, as manifestações reduzidas do riso, tais como o humor, 

o sarcasmo e a ironia. 

A partir do Romantismo, no século XIX, a ironia começou a ser bastante 

valorizada pela literatura e, por sua vez, passou a exigir do leitor uma competência 

linguística que o faz entender o que pode estar implícito ao texto; uma competência 

retórica que implique que ele tenha conhecimento de normas literárias e retóricas 

para que perceba as diferenças entre elas; e uma competência ideológica, complexa 

e que o faz compreender um conjunto de valores sociais e culturais. 

O princípio cômico, nestas festas, ganha autonomia de seu contraponto 

religioso. Desta forma, elas perdem qualquer tipo de caráter mágico ou encantatório. 

Destaca-se, apenas, seu caráter pagão. Em certos casos, as formas carnavalescas 

são autênticas paródias do culto religioso. 

Como visto anteriormente, a paródia é uma manifestação do discurso que tem 

por objetivo dar novo sentido ao texto que será imitado. A origem do termo é grega e 

sua etimologia significa a continuação de uma sentença ou a reafirmação de uma 

escrita. Sendo a paródia uma imitação, os recursos estilísticos geralmente utilizados 

por este recurso são: o paradoxo; a hipérbole; a ambiguidade; e a ironia, artifício 
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este usado para despertar no leitor alguma reação ou identificação com a crítica feita 

no texto parodiado. Deve-se ressaltar, ainda, que os efeitos causados pelo recurso 

são bem demarcados, já que, ao recontextualizar e inverter o sentido original de um 

texto, consequentemente provoca-se comoção, riso e humor. 

Exemplos em que pode ser evidenciada esta manifestação é um texto 

sagrado que se torna profano ou um drama que se reverte em comédia. A paródia, 

por seu aspecto irônico e paradoxal é uma constante em produções literárias 

contemporâneas.   

As festividades do carnaval ocupavam um papel muito importante na vida da 

sociedade medieval, pois eram nessas ocasiões que a própria vida se libertava das 

regras e imposições. São formas concretas da vida que, apesar de manifestadas em 

praça pública, não eram consideradas espetáculos teatrais. 

 

[...] durante o carnaval é a própria vida que representa e interpreta 
(sem cenário, sem palco, sem atores, sem espectadores, ou seja, 
sem os atributos específicos de todo espetáculo teatral) uma outra 
forma livre de sua realização, isto é, o seu próprio renascimento e 
renovação sobre melhores princípios. Aqui a forma efetiva da vida é 
ao mesmo tempo sua forma ideal ressuscitada. (BAKHTIN, 1987, p. 
7) 

 

Com o decorrer dos anos, a linguagem carnavalesca caracterizou-se como 

paródia da vida ordinária, cuja finalidade era mostrar o mundo às avessas, 

ressuscitar e renovar este mundo adormecido e condenado longe das 

comemorações.  

 

Pode-se dizer que toda linguagem familiar dos clérigos (e de todos 
os intelectuais da Idade Média) e do povo estava profundamente 
impregnada pelos elementos do “baixo” material e corporal: 
obscenidades e grosserias, juramentos, textos e sentenças sagradas 
correntes travestidas e viradas ao avesso; tudo que entrasse nessa 
linguagem, devia obrigatoriamente submeter-se à força degradante e 
renovadora do poderoso “baixo” ambivalente. (Idem, ibidem, p. 75) 

 

De acordo com Bakhtin, tal paródia diferencia-se da visão moderna, em que é 

meramente negativa e formal, pois, aquela, mesmo negando a vida vulgar, 

ressuscita-a e a renova ao mesmo tempo. Por isso fala-se de segunda vida, porque 

há a transformação e a inversão de uma vida que renasce em outra.  
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Os bufões e bobos são as personagens características da cultura 
cômica da Idade Média. [...] [Eles] não eram atores que 
desempenhavam seu papel no palco. [...] Pelo contrário, eles 
continuavam sendo bufões e bobos em todas as circunstâncias da 
vida. Como tais, encarnavam uma forma especial da vida, ao mesmo 
tempo real e ideal. (BAKHTIN, 1987, p. 7) 

 

Em outras palavras, segundo Bakhtin, há uma grande diferença entre o teatro 

e o carnaval celebrado nas praças públicas. Este ignorava qualquer diferença entre 

espectador e ator e também o palco. Ninguém assistia a festa passivamente, mas 

participava dela. Todas essas representações pertenciam à vida cotidiana, afirmada 

durante as festividades. 

Um dos exemplos tradicionais eram a festa dos loucos e a “festa do asno”, 

manifestações claras e puras do riso festivo associado à cultura da Idade Média. 

 

O asno é um dos símbolos mais antigos e mais vivos do “baixo” 
material e corporal, comportando ao mesmo tempo um valor 
degradante (morte) e regenerador. [...] A festa do asno é um dos 
aspectos desse motivo tradicional extremamente antigo. (Idem, 
ibidem, p. 67) 

 

O caráter universal desta festa popular faz com que tudo e todos se tornem 

objeto de deboche, de riso, inclusive os próprios debochadores. Afirma-se, por isso, 

que o riso carnavalesco medieval é ambivalente: alegra e entristece, nega e afirma, 

amortalha e faz renascer. 

O linguista amplia sua análise sobre o fenômeno da carnavalização para além 

das práticas populares. A segunda grande categoria em que foi dividida a cultura 

carnavalesca é a que contém as narrativas, ou seja, a literatura carnavalizada. 

Trata-se de uma ficção que nasce durante toda a Idade Média e que vê crescer uma 

literatura latina, cômica e paródica.  

Tal literatura paródica está ligada às formas do riso popular festivo. Todas as 

paródias eram uma maneira alegre de recriar o sagrado. A obra mais famosa dessa 

literatura, a qual se refere Bakhtin em seu livro, é A ceia de Ciprião (Coena 

Cypriani), em que toda a Sagrada Escritura, ao ser descrita como um banquete bufo 

e excêntrico foi parodiada, satirizada e escrita em linguagem carnavalizada. 
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Grotesco 

 

 

A introdução do vocábulo “grotesco” nas artes plásticas e na literatura surge 

como a representação disforme de tudo aquilo que antes era idealizado belo e 

perfeito. 

Wolfgang Kayser, em sua obra intitulada O grotesco, expõe não só a sua 

essência, como também mostra que essa manifestação pode ser uma ferramenta 

pra expressar uma nova concepção de mundo que desarticule as realidades polidas 

em nome de uma liberdade formal.  

As imagens grotescas são procedentes de uma época muito antiga, na 

mitologia e na arte arcaica, sobretudo dos gregos e romanos. 

 

La grottesca e grottesco, como derivações de grotta (gruta), foram 

palavras cunhadas para designar determinada espécie de 
ornamentação, encontrada em fins do século XV. [...] O que se 
descobriu foi uma espécie até então desconhecida de pintura 
ornamental antiga. (KAYSER, 2009, p. 17-18) 

 

Tais descobertas acabaram surpreendendo, principalmente por apresentarem 

imagens que se confundiam e juntas criavam figuras inacabadas, fantásticas e livres 

de formas claramente definidas. Houve, a partir daí, certa liberdade ousada na 

criação artística em que o mundo do grotesco passa a ser o mundo real e ao mesmo 

tempo, um mundo totalmente diferente, sendo o humor mesclado à alegria. (Idem, 

ibidem, p. 40) 

Assim como o mundo, 

 

[...] o corpo grotesco é um corpo em movimento. Ele jamais está 
pronto nem acabado: está sempre em estado de construção, de 
criação, e ele mesmo constrói outro corpo; além disso, esse corpo 
absorve o mundo e é absorvido por ele. (BAKHTIN, 1987, p. 277) 

 

Na lógica grotesca, ainda segundo o linguista, corpo e mundo se confundem e 

dão origem a outra realidade e como o fenômeno da carnavalização passou a estar 

presente tanto nas práticas festivas do povo, quanto nas narrativas de uma literatura 

latina, foram sendo criadas, aos poucos, novas formas linguísticas, tais como 

gêneros inéditos, inversão de sentidos, extinção de certas formas, entre outras. 
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Era preciso destruir e reconstruir todo este falso quadro do mundo, 
romper todas as falsas ligações hierárquicas entre as coisas e as 
idéias, eliminar todas as camadas intermediárias que as separavam. 
Era necessário libertar todas as coisas, permitir que entrassem numa 
combinação livre, característica de sua natureza, fazer com que 
essas combinações não parecessem estranhas do ponto de vista das 
ligações tradicionais e costumeiras. (BAKHTIN, 1998, p. 284) 

 

Dessa forma, durante o carnaval, era necessária a criação de um novo 

quadro no mundo, em que o velho desse lugar à inovações positivas, sem que para 

isso houvesse sua completa destruição. Dentre as inovações, foram inventadas 

formas de linguagem em que se dão a incorporação de expressões familiares e 

vulgares e que Bakhtin destaca como “vocabulário da praça pública”. Esta se 

caracteriza pela oralidade e pelo uso frequente de grosserias, injúrias e palavrões 

que exerciam funções essencialmente mágicas. A ambivalência do riso 

carnavalesco é transportada para o caráter verbal, perdendo completamente sua 

dimensão sagrada. Com isso, as grosserias criaram nessas manifestações, um clima 

de livre-arbítrio. 

As praças públicas, ao contrário dos lares, igrejas, escolas e outros locais 

privados, onde prevalecia a formalidade e a censura, eram um espaço destinado ao 

público em geral, lugar de festas e feiras.  

Durante os meses em que se celebrava o carnaval, com a eliminação das 

barreiras entre as pessoas e o mundo às avessas, inventavam-se novas maneiras 

de comunicação, entre as quais a linguagem vulgar, cheia de expressões grosseiras, 

e o uso de imagens da cultura popular que simbolizavam o corpo e a vida ligados 

em caráter cósmico e universal. 

Em outra grande categoria de que fala Bakhtin, sobressaem-se os fenômenos 

e gêneros desse novo vocabulário criado na literatura carnavalizada. A isso, o 

pensador denomina realismo grotesco, que caracterizado por imagens referentes ao 

princípio da vida material e corporal, isto é, centradas na fertilidade, no crescimento 

e na abundância (bebida, comida, digestão, vida sexual, nascimento e morte). 

 

O traço marcante do realismo grotesco é o rebaixamento, isto é, a 

transferência ao plano material e corporal, o da terra e do corpo na 
sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e 
abstrato. (Idem, 1987, p. 17) 
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Bakhtin cita o rebaixamento como o traço marcante do realismo grotesco, pois 

é a transposição simbólica de tudo o que é elevado e sublime para a concretude da 

terra e do corpo biológico. 

Nele, a degradação do sublime assume, realmente, sentido topográfico, ou 

seja, o “alto” e o “baixo” representam, respectivamente, o céu e a terra, assim como, 

no corpo humano, é representado pela cabeça e pelos genitais. 

Um exemplo que dá o linguista é o procedimento de interversão, comum na 

Idade Média, dos bobos da corte que rebaixavam as cerimônias de iniciação dos 

cavaleiros e outros ritos solenes, dos bufões e trapaceiros. Tal procedimento pode 

ser notado no romance Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, já que aí, 

por meio de suas personagens caricaturais, misturam-se o mundo estrangeiro e 

fantástico dos romances de cavalaria e o mundo familiar dos romances pitorescos. 

 

Na assimilação do tempo histórico, o romance de Cervantes tem 
enorme significado, o que, naturalmente, não é determinado somente 
por este cruzamento dos cronotopos que conhecemos, tanto mais 
que nele o caráter dos cronotopos se modifica radicalmente: ambos 
recebem um significado direto e participam de modo totalmente novo 
do mundo real. (BAKHTIN, 1998, p. 280) 

 

Há que se levar em conta que o grotesco popular, sob a ótica da 

modernidade, foi “reinventado” pela indústria cultural que desqualifica, provoca 

repulsa e mantém somente o lado negativo do que é rebaixado. Na carnavalização 

medieval, o rebaixamento é positivo e consiste em aproximar o corpo cósmico da 

terra. 

Expostas as três categorias da cultura carnavalesca propostas por Bakhtin, é 

importante ressaltar, ainda, que no século XVII, o carnaval perde seu caráter 

público, degrada-se. Atualmente quase não se vive o carnaval, assiste-se a ele. Por 

isso a partir do séc. XVIII, a literatura carnavalizada, que vive até os nossos dias, 

não tem como fonte o carnaval, mas a literatura carnavalizada precedente. A 

carnavalização torna-se uma tradição literária, uma categoria que pode ser 

apreendida e analisada nos textos de diferentes sistemas sígnicos de qualquer 

época. 

Dessa forma, e assim como foi dito no início deste capítulo, levando-se em 

conta os conceitos de dialogismo, carnavalização e grotesco, explorados 

amplamente por Bakhtin em seus estudos sobre a cultura popular na Idade Média e 
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no Renascimento, o objetivo dos próximos capítulos é examinar como se manifesta, 

sobretudo, nas duas obras escolhidas como corpus, o fenômeno da carnavalização. 
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Capítulo II 

 

 

A morte, suas intermitências e a carnavalização 

 

 

Em todos os tempos e lugares as sociedades humanas criaram muitas 

maneiras de interpretar e apresentar a morte. Com vastas práticas religiosas, rituais, 

cultos e ideologias, tentaram – e tentam ainda hoje – construir sua imagem ideal. 

Independente dos muitos pontos de vista que se pode ter em todas as 

representações, há um aspecto em que elas concordam: sabe-se que todos os 

seres vivos são mortais e, por isso, não existe vida sem morte. E o homem é o único 

ser que tem consciência de seu fim, enterra seus mortos e, de uma maneira geral, 

sente medo da finitude. 

Tratado com certo desinteresse pelas sociedades atuais, independente de 

sua crença, o conceito de morte assumiu, ao longo da nossa história, distintos 

significados para os diferentes povos, o que mostra que sua forma de entendimento, 

organização e simbologia vai depender do tempo histórico e do contexto social e 

cultural em que ela se insere. 

Por esse motivo, em sua obra História da morte no ocidente (2003), Philippe 

Ariès separa as “formas de morte” em quatro categorias: morte domada, morte de si 

mesmo, morte do outro e morte interdita. 

Por morte domada, o historiador nomeia aquela morte vista antigamente, mais 

especificamente até princípios do século XIX, e a define como “ao mesmo tempo 

familiar e próxima, por um lado, e atenuada e indiferente, por outro”, opondo-se ao 

conceito cultuado hoje em dia, em que ela provoca medo e desconforto (2003, p. 

35). Seria aquela em que se sabe que uma determinada pessoa vai morrer e há uma 

preparação para isso e uma aceitação da ordem natural das coisas.  

No entanto, apesar de sua familiaridade, os povos da antiguidade temiam a 

presença dos mortos e, assim, os mantinham afastados. Não deixavam de honrar os 

cultos e as sepulturas, mas os cemitérios, ainda que muito bem conservados e 

ornamentados, eram construídos fora das cidades e, com isso, a morte esteve por 

milênios, distante do dia a dia das comunidades sociais.  
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Ao passar dos anos, esse conceito foi-se aperfeiçoando e, com algumas 

modificações e novas manifestações, à maneira familiar de lidar com a morte foi 

acrescido um sentido dramático e pessoal que Ariès denominou “morte de si 

mesmo”.  

 

Com a morte, o homem se sujeitava a uma das grandes leis da 
espécie e não cogitava em evitá-la, nem em exaltá-la. Simplesmente 
a aceitava, apenas com a solenidade necessária para marcar a 
importância das grandes etapas que cada vida devia sempre 
transpor. (2003, p. 46-47) 

 

O autor acreditava que, mesmo que o ser humano fosse, na maior parte do 

tempo, indissociável do coletivo, existia dentro da sociedade uma preocupação com 

o particular. A partir daí, buscou explicitar alguns fenômenos que ajudaram a 

introduzir e particularizar o momento de cada indivíduo. Dentre tais elementos 

destacam-se a representação do juízo final, imagens e figuras fúnebres e o uso de 

sepulturas e epígrafes individuais. 

Todas essas categorias de representação fizeram com que o homem, diante 

da finitude da vida, tomasse consciência de si mesmo e se apegasse à própria 

história e as suas particularidades. 

Em oposição às duas categorias anteriores, aponta Ariès, tem-se, 

principalmente a partir do século XVIII, uma forma de culto que vem sendo adotada 

até os dias atuais: a morte torna-se um acontecimento de maiores consequências, 

não mais desejável, mas romantizado. Em outras palavras, o luto passa a ser 

exagerado e a celebração centra-se na família, não mais no morto. Temia-se a falta, 

a saudade, a lembrança do outro, deixadas por sua partida.  

Já a morte interdita é vista pelo historiador como aquela que é escondida, 

vergonhosa, banida do espaço familiar. A mudança do ritual de falecimento fez com 

que o assunto ficasse ainda mais reservado. Morrer ganha como cenário, de modo 

geral, a solidão e a impessoalidade de instituições como hospitais e casas de apoio. 

Tal interdição tem como finalidade preservar a felicidade coletiva. O sofrimento 

existe, mas como um tabu, não pode ser demonstrado.  

Em seu trabalho intitulado Memória e sociedade: lembranças de velhos, em 

que reuniu e analisou, no final da década de 1970, lembranças de idosos 

paulistanos, Ecléa Bosi afirma que a sociedade capitalista industrializada e burguesa 

atual 
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expulsou de si a morte; não se visitam moribundos, a pessoa que vai 
morrer é apartada, os defuntos já não são contemplados. O leito de 
morte se transformava em um trono onde o moribundo ditava seus 
últimos desejos ante os familiares e vizinhos que entravam pelas 
portas escancaradas para assistir ao ato solene. [...] Era natural 
visitar um defunto, acompanhá-lo ao ouvir os sinos plangerem. [...] A 
morte vem sendo progressivamente expulsa da percepção dos vivos. 
(BOSI, 1983, p. 46-47) 

 

Sintetizando, no início da Idade Média havia uma familiaridade com a morte 

que a elevava ao nível de um acontecimento público. Era tida como um ritual, em 

que os moribundos recolhiam-se a seus aposentos e esperavam que seu momento 

chegasse se desculpando por suas culpas e pedindo por quem ficava. Os demais 

não viam aquela situação com pesar, nem a acompanhavam com emoções 

excessivas. A morte era vista somente como um evento de transição de uma vida 

para outra.  

Por outro lado, nas sociedades contemporâneas, essa visão foi modificando-  

-se. O luto tornou-se exagerado e passou-se a ter o culto aos cemitérios. A morte 

tomou um sentido dramático, em que os que ficavam, buscavam uma justificativa 

para tal acontecimento ter ocorrido. A partir disso, seu real sentido vem sendo 

esquecido. A atitude moderna é a de tentar não pensar na morte ou, se diante dela, 

tentar esquecê-la rapidamente, de modo a não ter sua vida afetada pela extensão da 

dor.  

De acordo com Maria Luiza Atik, em seu ensaio As faces de Tânatos na 

narrativa de Saramago, hoje, 

 

[...] são inúmeras as representações da morte que invadem o nosso 
cotidiano por intermédio da mídia eletrônica. Estamos 
permanentemente em contato com a morte de indivíduos ou de 
grupos, por meio de referências a fatos reais [...] ou simulados pelas 
representações artísticas [...]. Paradoxalmente, o excesso de 
referências não implica um processo contínuo de reflexão acerca da 
morte. (2006, p. 325) 

 

A pintura, a literatura, o cinema, a escultura e as diversas representações 

artísticas têm dado espaço privilegiado ao assunto na medida em que revelam como 

o homem tem lidado com a morte ao longo dos séculos.  



39 

 

Publicado em 2005, As intermitências da morte, romance do escritor 

português José Saramago, traz, ao longo de suas páginas, uma discussão sobre o 

sentido da nossa existência, da vida e, principalmente, da morte.  

 

 

As intermitências da morte 

 

 

O romance saramaguiano questiona a representação da morte e vai mais 

além ao personificá-la em uma mulher bela e atraente. Nele, o leitor é colocado 

diante de um problema já em sua primeira frase: “No dia seguinte ninguém morreu”. 

Sabe-se que a literatura acompanha as transformações da sociedade que ela 

retrata e o escritor, ao escolher certas formas de representações em sua obra, 

demonstra a sua visão de mundo referente ao meio social em que vive. E a sua 

participação nos movimentos sociais faz com que, muitas vezes, ele apresente essa 

conduta mais evidenciada. 

Segundo o próprio José Saramago, em uma entrevista concedida a Bete 

Köninger: 

 

Eu nunca separo o escritor que eu sou do homem que eu sou, e até 
diria do cidadão que eu sou. Embora eu nunca tenha usado a 
literatura como panfleto político, tendo eu as ideias claras que tenho, 
é inevitável que baste ler um livro meu para saber que quem os 
escreve só pode pensar de uma certa maneira. Qualquer palavra que 
eu diga, mesmo que esteja a dizer outra coisa, está ao mesmo tempo 
dizendo isso. O que eu faço nos meus romances é falar 
simplesmente daquilo que penso, sem pretender dar ao leitor 
qualquer lição. Mas eu estou nos meus livros2. 

 

A produção do escritor português trata de questões sociopolíticas, mas não se 

torna doutrinária e nem deixa de ser estética. Saramago foi um homem politicamente 

engajado e com opiniões firmes. No entanto, seus romances não trazem uma 

mensagem explícita e fechada, busca uma proposta de sentido, não sua imposição. 

Assim, encantados pela arte narrativa de Saramago, nos deixamos levar por 

                                                             
2
 KÖNINGER, Bete. “Atenção, este livro leva uma pessoa dentro”. Disponível em: 

<http://www.matices.de/16/16ksaram.htm> - Acesso em 03 de novembro de 2010.  
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verdades que parecem mentiras e por mentiras que provocam reflexões sobre as 

verdades.  

Autor e obra estão ligados à literatura contemporânea e, sendo ele um leitor 

assíduo, e escritor de diversos gêneros, buscou romper com os estilos clássicos e 

criar sua própria forma de escrever, ainda que se percebam, em seus escritos, 

marcas da narrativa tradicional. 

Assim, pode-se encontrar em seu conjunto de publicações, duas fases bem 

demarcadas. Na primeira, fica clara a influência do Neorrealismo. Mais tarde, atinge 

uma literatura mais experimental, que tem suas raízes no Realismo Fantástico.  

A literatura fantástica é caracterizada pela ambiguidade, já que o leitor muitas 

vezes hesita e se pergunta se os acontecimentos inexplicáveis com os quais se 

depara ao longo da leitura são realidade ou ilusão.  

Todorov, em Introdução à Literatura Fantástica, a explica como:   

 

Em um mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, 
nem vampiros se produz um acontecimento impossível de explicar 
pelas leis desse mesmo mundo familiar. (1981, p. 15)  

 

Para Todorov, o próprio leitor, ao deparar-se com esses episódios, deve 

decidir-se entre dois caminhos: ou acredita que se tratam de frutos da imaginação 

ou toma-os por verdadeiros, em que a realidade é conduzida por leis desconhecidas.  

Os romances de Saramago adentram essa esfera da literatura a partir da 

publicação, em 1991, do seu Evangelho segundo Jesus Cristo. O livro conta a 

história humanizada da vida de Jesus e faz alusão a sua possível relação com Maria 

Madalena. Ao adotar essa perspectiva e destacar seu ponto de vista sobre o 

Cristianismo, o autor estabelece uma relação entre o real e o imaginário e busca 

evidenciar o caráter frágil e vulnerável da história da crucificação de Cristo.  

É neste momento, ainda, que o literato junta-se a um grupo de escritores que 

voltaram sua atenção a um momento da literatura lusitana interessada no 

comprometimento social, no desmascaramento das classes dominantes e na 

preocupação com a revisão da História do país. 

Como se sabe, o início do século XX foi bastante conturbado em Portugal, 

marcado pelo golpe desencadeado pelas forças armadas, em 1926, que instaurou 

uma ditadura militar. Uma nova Constituição foi promulgada em abril de 1933 e pôs 

fim a este período. Entretanto, iniciou-se um novo período ditatorial a que o próprio 
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António Oliveira Salazar chamou de Estado Novo e que durou quarenta anos. Os 

direitos dos cidadãos foram limitados e a censura aos meios de comunicação, 

televisão, rádio, cinema e teatro tornou-se cada vez mais acirrada. Os ideais da 

política salazarista foram impostos e somente em abril de 1974, com um novo golpe 

de Estado (a Revolução dos Cravos) foi deposto o regime ditatorial do Estado Novo, 

iniciando-se um proccesso que propiciaria a implantação do regime democrático, 

que entrou em vigor com a promulgação da nova Constituição de 25 de abril de 

1976. 

É dentro deste contexto histórico que Saramago nasceu (1922) e tornou-se  

jornalista e escritor renomado. Entre 1980 e 1991, por exemplo, o escritor publicou 

quatro romances que remetem a fatos da realidade material, problematizando a 

interpretação da “história” oficial: O Ano da Morte de Ricardo Reis (1984); A Jangada 

de Pedra (1986); História do Cerco de Lisboa (1989); O Evangelho Segundo Jesus 

Cristo (1991). 

Saramago encontrou um estilo bem pessoal e destacou-se por ele, mesmo 

que isso não agrade a muitos críticos. 

 

[...] suas parábolas são muito criativas e nem sempre de fácil 
intelecção; os sinais de pontuação são todos substituídos por 
vírgulas ou pontos finais; a organização sintática lembra o 
conceptismo barroco; o vocabulário é repleto de termos eruditos; o 
diálogo com outros textos importantes da Língua é frequente. 
(CALBUCCI, 1999, p. 14) 

 

Tais características de seu estilo serão mais adiante retomadas. 

Vale ressaltar, como visto anteriormente, que em determinado momento de 

sua carreira, o português foi fortemente influenciado pelo estilo fantástico que vinha 

sendo explorado, principalmente, por escritores latino-americanos, tais como Gabriel 

García Márquez e Júlio Cortázar.  

O romance As intermitências da morte encontra-se dividido em dois 

momentos bem definidos. A rejeição moderna à morte, conforme nomeia Ariès como 

morte interdita, marca o primeiro deles. Num país desconhecido e fictício, desde o 

primeiro dia do ano novo, sem qualquer aviso, o sonho da imortalidade começa a 

parecer real para aquela sociedade. Com o passar do tempo, a ausência da morte, 

que resolve entrar em greve sem sinal de volta à normalidade, transforma a alegria e 

a esperança em desespero. Tudo isso porque, mesmo com sua interrupção 



42 

 

momentânea, acidentes continuam a ocorrer e os moribundos, idosos e doentes 

terminais de todas as classes sociais insistem em continuar vivendo. 

Diante desse episódio, muitas implicações são apresentadas. As agências 

funerárias e as companhias de seguro não tinham mais para quem oferecer seus 

serviços; os hospitais necessitavam de mais leitos e profissionais para cuidar dos 

doentes que não morriam; os asilos e casas de repousos sofriam com a 

superlotação; a Igreja buscava um motivo para que a religião não deixasse de 

existir; e o Governo se desesperava para tentar resolver a crise.  

O Primeiro Ministro do país procurava, sem muita certeza, uma explicação 

para tranquilizar a sociedade e, em pronunciamento oficial, afirmou que 

 

[...] o governo se encontrava preparado para todas as eventualidades 
humanamente imagináveis, decidido a enfrentar com coragem e com 
o indispensável apoio da população os complexos problemas sociais, 
económicos, políticos e morais que a extinção definitiva da morte 
inevitavelmente suscitaria, no caso, que tudo parece indicar como 
previsível, de se vir a confirmar. (SARAMAGO, 2005, p. 17) 

 

Imediatamente após o pronunciamento, o Cardeal entra em contanto com o 

governante e os dois dialogam, então, sobre o impacto da greve. Os representantes 

dos dois pilares mais importantes do país – o Estado e a Igreja – tentam, cada qual 

a sua maneira e com seus argumentos, convencer-se de quem terá mais problemas 

com a tal paralisação da morte e quem conseguirá resolvê-la primeiro.  

 

É a todos os respeitos deplorável que, ao redigir a declaração que 
acabei de escutar, o senhor primeiro–ministro não se tenha lembrado 
daquilo que constitui o alicerce, a viga mestra, a pedra angular, a 
chave de abóbada da nossa santa religião, Eminência, perdoe-me, 
temo não compreender aonde quer chegar, Sem morte, ouça-me 
bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não há ressurreição, e 
sem ressurreição não há igreja, [...] Gostaria de saber se o senhor 
primeiro-ministro levou a declaração ao conhecimento de sua 
majestade antes de ler aos meios de comunicação social, 
Naturalmente, eminência, tratando-se de um assunto de tanto 
melindre, E que disse o rei, se não é segredo de estado, Pareceu-lhe 
bem, [...] Terei que falar ao rei, recordar-lhe que, em uma situação 
como esta, tão confusa, tão delicada, só a observância fiel e sem 
desfalecimento das provadas doutrinas da nossa santa madre igreja 
poderá salvar o país do pavoroso caos que nos vai cair em cima...  
(Idem, Ibidem, p. 18-19) 
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Nesse momento da narrativa, observando-se os dois discursos, percebe-se 

uma forte crítica à sociedade conservadora. Enquanto na fala do Primeiro Ministro é 

nítida a preocupação da falta de mão de obra para o bom funcionamento do Estado, 

no fragmento acima, apreende-se, nas entrelinhas dos discursos, o sarcasmo do 

autor ao falar sobre o Cristianismo, que se habituou a dar respostas eternas a todas 

as questões e a justificá-las em nome de uma força maior. Nota-se que Saramago 

faz uso da ironia para marcar sua postura ideológica e religiosa, como também para 

desmitificar a História “oficial”, no caso a história sagrada, apresentando uma versão 

crítica aos ensinamentos baseados na ressurreição.  

 

A controvérsia com instituições como a Igreja sempre acompanhou o 
trabalho de Saramago e está presente até no prefácio que escreveu 
para o livro "Terra", de Sebastião Salgado, onde, mais uma vez, 
Deus aparece na história. O autor ironiza: "Tenho ainda umas contas 
a ajustar com este senhor. Não porque ele exista, porque creio que 
não existe, mas como anda dentro da cabeça das pessoas, é como 
se existisse".3 

 

A ideia de desmistificar a História contada pelo ponto de vista dos fieis, no 

entanto, acabou invadindo o limiar entre a fé e a verdade, mas o escritor não via 

essa questão como um problema e sempre a enfrentou e comentou com 

naturalidade.  

Assim como os membros da Igreja e do governo, os donos de funerárias, os 

diretores de hospitais e de asilos compreendem de imediato a calamidade em que 

se tornaria a ausência definitiva da morte e, 

 

não tardaram muito a ir bater à porta do ministério da tutela, o da 
saúde, para expressar junto dos serviços competentes as suas 
inquietações e os seus anseios, os quais, por estranho que pareça, 
quase sempre relevavam mais de questões logísticas que 
propriamente sanitárias. Afirmavam eles que o corrente processo 
rotativo de enfermos entrados, enfermos curados e enfermos mortos 
havia sofrido, por assim dizer, um curto-circuito. (SARAMAGO, 2005, 
p. 27-28) 

 

A greve da morte, considerada um “facto público e notório”, coloca em pauta a 

questão da falência das companhias de seguro, uma vez que muitos de seus 

                                                             
3 KÖNINGER, Bete. “Atenção, este livro leva uma pessoa dentro”. Disponível em: 

<http://www.matices.de/16/16ksaram.htm> - Acesso em 03 de novembro de 2010. 



44 

 

segurados desistiram de pagar pelos prêmios acordados. Os donos das corretoras 

de seguro sugerem, então, a inclusão de uma cláusula nas apólices, mudando a 

idade de oitenta anos para morte obrigatória. 

 

À inevitável pergunta dos jornalistas sobre o que pensavam fazer as 
companhias de seguros [...] o presidente da federação respondeu 
que, embora os assessores jurídicos estivessem, neste preciso 
momento, a estudar com toda a atenção a letra pequena das 
apólices à procura de qualquer possibilidade interpretativa que 
permitisse, sempre dentro da mais estrita legalidade, claro está, 
impor aos segurados heréticos, mesmo contra sua vontade, a 
obrigação de pagar enquanto fossem vivos, [...] seria que viesse a 
ser-lhes proposto um pacto de consenso, um acordo de cavalheiros, 
o qual consistiria na inclusão de uma breve adenda às apólices, tanto 
para a rectificação de agora, como para a vigência futura [...] 
(SARAMAGO, 2005, p. 33) 

 

Por outro lado, confirmado o fato de que ninguém morria nesse país, os 

debates em público entre os representantes de várias religiões e as várias 

categorias de filósofos, otimistas e pessimistas, tornaram-se simples tentativas de 

explicação sem sucesso. Houve campanhas nacionais de orações, procissões, 

como era tradição no país, sempre que calamidades públicas ocorriam.  

Uma passagem, contudo, merece destaque. Um velho encontra uma solução 

para enganar a morte e comunica à filha e aos demais familiares. Em resumo, ele 

pede que o levem para o país vizinho, onde a morte ainda estava em vigor. Tal 

decisão cria uma nova tensão no desenrolar dos acontecimentos narrativos. O 

governo do outro país, como era de se esperar, reprovou tal atitude e ordenou que 

as fronteiras fossem vigiadas para que mais ninguém conseguisse atravessá-la. 

No entanto, entra em cena a “máphia”, e o homem corrompido, disposto a 

tirar proveito da situação, assume o comando dos enterros e das mortes. Ao 

contatar um porta-voz do ministério, os criminosos propõem um “acordo de 

cavalheiros”: 

 

o ministério manda retirar os vigilantes e nós encarregamo-nos de 
transportar discretamente os padecentes, Quem são vocês, 
perguntou o director de serviço que atendera a chamada, Apenas um 
grupo de pessoas amantes da ordem e da disciplina, gente altamente 
competente na sua especialidade, que detesta confusões e cumpre 
sempre o que promete [...], E esse grupo tem nome, quis saber o 
funcionário, Há quem nos chame máphia, com ph, [...] O governo 
terá quarenta e oito horas para estudar a proposta, nem um minuto 
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mais, mas previna já a sua hierarquia de que haverá novos vigilantes 
em coma se a resposta não for a que esperamos. (SARAMAGO, 
2005, p. 50) 

 

E embora o Governo condenasse a desumana ação, cede à proposta da 

“máphia”, que passa a controlar e a agilizar o transporte de doentes terminais para 

além das fronteiras do país. O narrador descreve os fatos com uma dose de ironia, 

criticando a fragilidade das autoridades diante da indústria dos enterros, ou melhor, 

das práticas ilegais. 

Ao longo do texto, podem-se identificar diferentes discursos, entre os quais se 

destacam o do Primeiro Ministro, do Cardeal e da “Máphia”. A luta entre o Bem e o 

Mal é ironicamente abordada pelo narrador, já que, mesmo que cada um insista em 

defender que sua situação é a mais séria e urgente, a greve da morte afeta todas as 

classes e esferas sociais, colocando-as num mesmo patamar. 

São estes discursos “que o narrador permite fluir no texto, isto é, há um 

plurilinguismo na presença do narrador quando este, em seus comentários, deixa 

uma certa ambiguidade no contar dos fatos” (CONRADO, 2010)4. 

Segundo Conrado, o desenvolvimento de um discurso ambíguo e plurilíngue, 

 

como o faz o narrador de Saramago, denota o que Bakhtin (1998, p. 
86) chama de “consciência ideológica em torno de um dado objeto de 
enunciação”, ou seja: o discurso traz consigo outras orientações e 
intenções já existentes, como em um jogo de “interação dialógica”, 
em que este discurso penetra no status do objeto, das considerações 
já feitas dele e nas que ainda inexistem. Por este modo, há essa 
ambigüidade, essas outras vozes e perspectivas entrelaçando o 
discurso do narrador, que não se faz único e linear, mas permite a 
co-existência de discursos que podem até contradizê-lo, negar o que 
ele direcionava, defendia, fazendo com que o leitor, ou diga-se até 
mesmo o narrador, surpreenda-se [...] 5. 

 

Em As intermitências da morte, consta-se que ora o narrador revela certa 

onisciência diante dos fatos, ora se coloca na mesma posição das personagens, 

cujas falas se misturam a sua voz. Além disso, deixa frequentemente o leitor em 

                                                             
4  CONRADO, Iris Selene. As intermitências da morte, de José Saramago: considerações 
sobre o narrador pós-moderno. Disponível em: <www.cielli.com.br/downloads/700.pdf.> -

Acesso em 17 de abril de 2012. 
5 CONRADO, Iris Selene. As intermitências da morte, de José Saramago: considerações 
sobre o narrador pós-moderno. Disponível em: <www.cielli.com.br/downloads/700.pdf.> -

Acesso em 17 de abril de 2012. 
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certa confusão em relação aos discursos, pois este não sabe se a fala pertence a 

uma determinada personagem ou é apenas mais um comentário do narrador. O 

leitor participa, assim, do próprio jogo lúdico proposto pelo narrador no processo de 

condução da narrativa. 

É importante ressaltar que, ainda que Saramago tenha um estilo próprio de 

escrita, caracterizada pela ausência de pontuação que dificulta a localização de 

falas, os diálogos existem e marcam a voz das personagens em contraponto à de 

quem narra a história. Desta forma, pode-se ouvir, aí, a voz do autor que, irônico, 

aproveita-se de seu narrador onisciente para manifestar seu ponto de vista. 

Retomando a trama narrativa, constata-se que o caos movido pela ausência 

da morte faz com que os homens voltem a desejá-la como antigamente, aceitando-a 

como a outra face da vida, necessária para que o fim de uma dimensão seja o início 

de outra. 

Mesmo que o local em que a narrativa se desenrola não seja nomeado, a não 

localização geográfica ou, ainda, a ausência de demarcação temporal ampliam, 

contudo, a sua abrangência, permitindo-nos estabelecer elos com a realidade atual, 

com as diferenças sociais e morais presentes na nossa sociedade (violência, 

egoísmo, chantagem, falta de ética, etc.). 

O mesmo ocorre com a não identificação das personagens que são tratadas, 

principalmente, por suas funções na sociedade – músico ou violoncelista, Primeiro 

Ministro, Cardeal, entre outros – possibilitando que representem qualquer pessoa, 

em qualquer lugar, ou, ainda, um grupo de pessoas que são caracterizadas por sua 

profissão, por sua classe social ou por um traço distintivo. José Saramago salienta 

que estas “personagens somos todos nós, que nos estamos tornando cada vez mais 

anônimos, cada vez mais números, instrumentos, clientes. Cada um de nós começa 

a não saber quem é.”6  

Stuart Hall, em sua obra A identidade cultural na pós-modernidade, define 

sujeito sociológico como aquele formado na relação com outras pessoas, que 

permeia seus valores, suas crenças, sentidos e que constitui uma cultura. Portanto, 

sua identidade se forma na interação entre o que o sujeito é e a sociedade que o 

rodeia e o transforma.  

Para ele, 

                                                             
6 KÖNINGER, Bete. “Atenção, este livro leva uma pessoa dentro”. Disponível em: 

<http://www.matices.de/16/16ksaram.htm> - Acesso em 03 de novembro de 2010. 
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A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre 
o “interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público. 
O fato de que projetamos a “nós próprios” nessas identidades 
culturais, [...] contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos 
com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. 
(HALL, 2006, p. 11-12) 

 

Este comportamento sustenta-se no fato do ser humano ser um indivíduo 

variável, ambíguo, dual. Ainda de acordo com Hall, “dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas” (2006, p.13). Devido a esta 

condição paradoxal do homem, há uma flutuação entre os opostos, pois o sujeito 

assume certas identidades de acordo com o momento que está vivendo. 

Fica claro que ao caracterizar uma personagem devem ser levadas em conta 

as representações externas ao texto lido, sua construção, o que levou o autor a 

escrevê-las de certa maneira. 

O segundo momento da narrativa apresenta a personificação da morte em 

uma mulher atraente de trinta e seis anos e sua missão diante da recusa de 

falecimento de um violoncelista. 

O diretor geral do jornal local recebe uma carta da própria morte, em que 

informa a toda população que o que ali ocorria era uma amostra dada àqueles que 

acreditavam ser bom viver sem o perigo de morrer. Diz, ainda, que a partir daquele 

momento todas as pessoas passariam a receber uma carta avisando do dia de sua 

morte para que, assim, pudessem se organizar. A “personagem morte” volta a atuar, 

escolhendo, contudo, um modo não tradicional para a execução do seu trabalho. 

A morte interdita passa, então, a protagonizar uma nova confusão: o medo de 

morrer é, agora, associado a um envelope violeta usado por ela para anunciar-se. 

Segundo o Dicionário de Símbolos, a cor violeta, usada na carta que a personagem 

decide enviar às pessoas: 

 

[...] situa-se do lado oposto do verde, ela significaria, não a 
passagem primaveril da morte à vida [...], mas a passagem outonal 
da vida à morte, involução. [...] Assim é compreensível que o violeta 
seja a cor do segredo: atrás dela realizar-se-á o invisível mistério da 

reencarnação ou, ao menos da transformação. (CHEVALIER, 2009, 
p. 960). 
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Ainda, de acordo com o dicionário, o violeta está ligado ao equilíbrio e isto 

ocorre pelo fato de ser constituído de uma parcela igual de azul e vermelho. Nesse 

sentido, o caso da carta ser enviada nesta cor dá a entender que vida e morte estão 

em equilíbrio, sendo uma face da outra.  

Todos aqueles que recebessem tal envelope já sabiam que, dentro de oito 

dias, morreriam. 

 

Mal informados sobre a natureza profunda da morte, cujo outro nome 
é fatalidade, os jornais têm-se excedido em furiosos ataques contra 
ela, acusando-a de impiedosa, cruel, tirana, maldava, sanguinária, 
vampira, imperatriz do mal, drácula de saias, inimiga do género 
humano, desleal, assassina traidora, serial killer outra vez [...]. 
(SARAMAGO, 2005, p. 126) 

 

Os adjetivos encontrados na citação são usados para caracterizar a morte 

como uma mulher e, dessa forma, na tentativa de buscar uma fisionomia para tão 

enigmática figura, médicos legistas e especialistas de reconstituição de rostos 

estrangeiros foram trazidos ao país para auxiliar nesse processo. O resultado foi a 

configuração de três rostos diferentes e todos femininos. “A morte, em todos os seus 

traços, atributos e características, era, inconfundivelmente, uma mulher” (Idem, 

ibidem, p. 128). 

É ai que a figura feminina ganha grande destaque na obra de José Saramago, 

pois, sendo olhos, voz e consciência de uma sociedade ou de um grupo de pessoas, 

ela é construída com força determinante, papel fundamental para o desenrolar da 

narrativa e com traços de personalidade humana, o que permite ao leitor a ela se 

identificar. 

Ao longo do romance, o autor representa e nomeia a morte de diversas 

maneiras, tecendo um conjunto de alusões simbólicas. A primeira referência que faz 

está relacionada à aparência.  

 

Só não se compreendia como, estando ela morta, e toda feita de 
ossos, fosse capaz de matar. E, sobretudo, que escrevesse cartas. 
(Idem, Ibidem, p. 114) 
 
Somos testemunhas fidedignas de que a morte é um esqueleto 
embrulhado num lençol, mora numa sala fria em companhia de uma 
velha e ferrugenta gadanha que não responde a perguntas. (Idem 
Ibidem, p. 145) 
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Na maioria das representações imagéticas, a morte é caracterizada como um 

esqueleto, muitas vezes envolvido em um lençol branco, com o pé esquerdo 

afundado na terra e armado com uma foice (ou gadanha). 

A gadanha, no texto de Saramago, tem participação importante, já que, 

mesmo calada, é ela quem escuta todos os pensamentos e as intenções da morte. É 

ela, também, quem, ao final do texto, quando da personificação da morte em mulher, 

fica encarregada de continuar a mandar as cartas para seus donos. 

A foice é descrita como o símbolo da morte. Ela “como a morte, iguala todas 

as coisas vivas”. Aparece nas mãos do esqueleto e tem por principal objetivo, ceifar, 

não só a vida, mas as ilusões do mundo (CHEVALIER, 2009, p. 443). Vem daí, o 

porquê da morte ser conhecida como o Ceifeiro. 

Ainda de acordo com Chevalier, 

 

Na iconografia antiga, a morte é representada por um túmulo, um 
personagem armado como uma foice, [...] um gênio alado, [...] um 
esqueleto, uma dança macabra. (Idem, Ibidem, p. 622) 

 

Partindo do ponto em que a morte pode ser simbolizada como um ser alado, 

outra alusão feita por Saramago em suas Intermitências é referente à borboleta 

Átropos, nome que vem do grego e significa mariposa da noite. 

 

Conforme se pode ver na imagem que vem do livro, a caveira é uma 
borboleta, e o seu nome latino é acherontia átropos. É nocturna, 
ostenta na parte dorsal do tórax um desenho semelhante a uma 
caveira humana, alcança doze centímetros de envergadura e é de 
coloração escura, com as asas posteriores amarelas e negras. E 
chamam-lhe átropos, isto é, morte. O músico não sabe, e não 
poderia imaginá-lo nunca, que a morte olha, fascinada, por cima do 
seu ombro, a fotografia a cores da borboleta. Fascinada e também 
confundida (SARMAGO, 2005, p. 173). 

 

Conta-se que, na mitologia Grega, Átropos, juntamente com mais duas 

divindades, compunha o trio das Moiras, – ou Parcas, na mitologia romana – 

àquelas que determinavam os destinos dos homens. Átropos era responsável por 

cortar o fio da vida e, logo, seu nome passou a ser usado como sinônimo de morte. 

A borboleta era simbolizada como a alma que sai do corpo já morto. Ou seja, era 

sinal de inconstância, de fim de uma vida, mas também do recomeço de outra. 

Em outro momento, o autor faz alusão à personagem mítica Tânatos: 
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Posto isto, não tiveram os periódicos reticentes ou problemáticos 
outra solução, e com eles as televisões e as rádios afins, que unir-se 
à maré alta de alegria colectiva que alastra de norte a sul e de leste a 
oeste, refrescando as mentes temerosas e arrastando para longe da 
vista a longa sombra de tânatos. (SARAMAGO, 2005. p. 24) 

 

Enquanto isso, seguindo a sua ordem, uma a uma, as pessoas foram 

morrendo. Uma falha operacional, contudo, fez com que uma das notificações não 

chegasse ao destinatário. Nesse ponto, o romance estabelece um elo entre a morte 

e o violoncelista de 49 anos, que vive sozinho com seu cão. Sem saber o que 

ocasionou a falha, ou seja, o não recebimento do envelope violeta, a morte, decidida 

a levar a cabo as suas funções, personifica-se em uma bela mulher, jovem e 

sedutora que, antes de aparecer para o músico, observa-o atentamente. 

É constituído, na cena final do romance, todo um cenário fúnebre e de 

mistério em torno do músico, já que, ao adentrar sua casa, a morte depara-se com 

um cão negro e uma coleção de insetos em que lhe chama à atenção a presença de 

uma borboleta escura. Em algumas culturas, o cão apresenta um significado 

perverso, muitas vezes ligado à morte. É ele que guia os mortos no além e serve 

como o um intermediário entre este mundo e o outro. Já a borboleta, como visto 

anteriormente, também pode simbolizar presença da morte. 

 

Passava muito de uma hora da madrugada quando o violoncelista 
perguntou, Quer que chame um táxi para a levar ao hotel, e a mulher 
respondeu, Não, ficarei contigo, e ofereceu-lhe a boca. [...] Então ela, 
a morte levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou 
a carta de cor violeta. Olhou em redor como se tivesse à procura de 
um lugar onde a pudesse deixar, sobre o piano, ou então no próprio 
quarto [...]. Não o fez. (Idem, ibidem, p. 207) 

 

A destruição da carta e a desistência de cumprir com seus deveres, como 

visto no trecho citado, é o primeiro sinal de humanização da personagem, que 

termina por adormecer ao lado de seu amado músico. O final do romance leva o 

leitor, novamente, ao início da narrativa, já que a oração de abertura é também a 

oração final (“No dia seguinte ninguém morreu”). Este movimento circular da obra 

remete, pois, ao próprio ciclo da vida humana, de começo e fim; a um processo 

contínuo de recomeço e término, propondo não uma saída ou solução, mas uma 

forma de repensar o viver e o morrer. 
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Em As intermitências da morte, ao destruir o envelope violeta endereçado ao 

violoncelista, a morte-mulher, apaixonada por quem deveria matar, prova que não é 

completamente cruel, o que contradiz a visão que fazemos dela. Seu objetivo não é 

a eliminação do ser humano; nem tampouco, ela é a fonte de todas as desgraças 

humanas; ela tem a função inevitável de extinguir um ciclo vital, do qual é parte 

essencial. Por isso, é importante “recordar que a morte, por si mesma, sozinha, sem 

qualquer ajuda externa, sempre matou muito menos que o homem” (SARAMAGO, 

2005, p. 107). 

Tem-se, aqui, certo paradoxo: busca-se constantemente o adiamento da 

morte e, contudo, a única certeza que se tem diante da vida, é que ela se desenrola 

completamente para um fim, para o dia em que todas as coisas morrerão e não há 

como escapar disso. 

A valorização da atualidade, a fantasia livre e a multiplicidade de vozes e 

estilos dentro do texto fazem com que ele renuncie a uma unidade de estilo e regras 

anteriormente seguidas e passe a caracterizar-se pela união do sublime e do vulgar, 

do cômico e do sério. 

É no segundo momento do romance que se evidencia a carnavalização 

presente na obra. Vale ressaltar que este conceito não está presente somente na 

estrutura da narrativa, em que a mulher torna-se protagonista e o texto deixa de ser 

escrito no estilo clássico e ganha características de um estilo inovador criado por 

Saramago, tal como se verá mais adiante. A carnavalização é vista, também, nas 

atitudes da personagem. 

Ao inverter o curso natural da vida, a morte desce até a Terra para buscar 

aquele que, supostamente, atrapalhou o andamento apropriado de seu trabalho. No 

entanto, transformada em mulher, fica presa junto aos vivos pelo amor ao 

violoncelista, regenerando-se e cessando uma luta infinita para viver eternamente ao 

lado de quem ama. Ela sai de seu anonimato para ser “protagonista da História, que 

apresenta [...] uma inversão de papéis, um mundo ‘às avessas’, que lembra o 

conceito bakhtiniano de carnavalização” (CALBUCCI, 1999, p.104). 

Temos, pois, a transposição do espírito carnavalesco para a trama narrativa. 

A carnavalização celebra a mudança e a renovação do mundo e o faz, muitas vezes, 

por meio do riso. Ao relativizar a verdade, o poder dominante, a inversão de valores 

e a mudança de papeis, José Saramago constitui, em suas Intermitências, a 
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ridicularização de tudo aquilo que se atribui a uma condição transcendente e 

definitiva. 

 

O mundo infinito das formas e manifestações do riso opunha-se à 
cultura oficial, ao tom sério, religioso [...]. Dentro de sua diversidade, 
essas formas e manifestações [...] possuem uma unidade de estilo e 
constituem partes e parcelas da cultura cômica popular, 
principalmente da cultura carnavalesca, uma e indivisível. (BAKHTIN, 
1987, p. 3-4) 

 

Além de personagens comuns, o autor introduz personalidades da vida 

pública e religiosa, ridiculariza e ironiza seus discursos, tal como visto anteriormente. 

O Primeiro-Ministro, o Cardeal e o diretor geral do jornal local, mesmo com toda a 

autoridade que lhes é concedida, ficam de mãos atadas diante das artimanhas da 

morte.  

Há no romance a suspensão da hierarquia, em que o riso se contrapõe aos 

valores pré-estabelecidos. O mesmo ocorre em relação à morte, cuja função 

principal deixa de ser a de colocar um ponto final à vida. 

Na narrativa, uma palavra, uma frase, um gesto podem se transformar em um 

motivo de graça. Das situações mais corriqueiras são extraídos elementos que se 

tornam um dispositivo para o humor. O riso provocado pela constante ironia é usado 

para promover a desconstrução do sentido da morte enquanto um fim, já que, 

personificada, ela está carregada de vida.  

A profundidade dos relatos permite ao autor a afirmar seu discurso e a 

mostrar sua voz, já que a obra de Saramago é elemento de problematização e não 

só de satisfação pessoal. Ou seja, seus romances não buscam somente satisfazer o 

leitor, mas também, mostrar a visão do homem contemporâneo sobre seu próprio 

mundo, problematizando os valores morais ou materiais de acordo com o que o ser 

humano faz. 

Saramago mescla, em sua maneira de escrever, um aspecto ao mesmo 

tempo artificioso e natural, já que uma das características mais marcantes de seus 

escritos é a reconstituição da oralidade. Ao invés de ser um contador de histórias 

presente, o romancista é alguém que pode estar distante no espaço e no tempo e 

que realiza a sua expressão através da reprodução técnica.  

Por meio de suas obras, ele assimila, em parte, as posições de narrador e de 

romancista, derrubando a fronteira existente entre elas, recuperando a oralidade e 
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também assumindo a posição de alguém que se utiliza da imaginação para 

reinterpretar a história portuguesa e interpretar a realidade contemporânea para 

contar ao leitor a sua versão das mesmas. 

Segundo Leyla Perrone-Moisés, 

 

A oralidade de Saramago é a do contador de histórias, que embala o 
ouvinte com sua voz, mas, sobretudo, o mantém suspenso a uma 
fabulação. Esta capacidade de fabular e de manter o interesse do 
receptor é uma qualidade que independe da língua.7 

 

No entanto, mesmo que o literato tente recriar a oralidade e, como um 

contador de histórias, procure recuperar a tradição de contar e transmitir fábulas ao 

longo das gerações, o leitor sente falta da entonação presente nas conversas 

cotidianas e a leitura das obras saramaguianas torna-se difícil.  

Tal oralidade pode ser identificada devido à supressão total ou parcial da 

pontuação, tal como pontos, exclamações, interrogações, travessões, etc. Como o 

narrador não usa pontuação é como se estivesse falando e cabe ao leitor fazer suas 

próprias interpretações, assim como cabe a ele dar ritmo às frases, de modo que 

nunca se perca ou confunda os diálogos. 

 

Ligeiramente enfadado com a insistência, o ministro respondeu 
secamente, Não um, mas quatro, Quais, senhor ministro, Não 
alimentemos falsas esperanças. [...] após consultar com o seu 
redactor-chefe, considerou desaconselhável, também do ponto de 
vista empresarial, lançar esse balde de água gelada sobre o 
entusiasmo popular, Ponha-lhe o mesmo de sempre, Ano Novo, Vida 
Nova, disse. (SARAMAGO, 2005, p. 17) 

 

As falas das personagens, como exemplificado no trecho acima, são inseridas 

diretamente nos parágrafos, o que proporciona ao leitor um fluxo constante da 

história, misturado com as reflexões de um narrador onisciente. Para isso, Saramago 

faz uso, muitas vezes, de discurso indireto livre, encontrado regularmente nos 

romances modernos. 

 

O discurso direto livre, nesse contexto, torna-se uma das grandes 
marcas de originalidade do texto, pois ele vem introduzido por letras 

                                                             
7 PERRONE-MOISÉS, Leyla. As artemages de Saramago. Disponível em: 
<http://biblioteca.folha.com.br/1/04/1998120602.html> - Acesso em 03 de novembro de 
2010. 
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maiúsculas logo após uma vírgula; a mudança de interlocutor é 
indicada da mesma maneira: vírgula e letra maiúscula. (CALBUCCI, 
1999, p. 92) 

 

O autor mescla essa forma de escrever juntamente com o uso de recursos 

estilísticos, como a metáfora, a metonímia, a alegoria, a ironia, para retratar as 

contradições da experiência humana no contexto sociocultural de modo a revelar a 

dualidade dos indivíduos e os efeitos dos valores sociais no comportamento das 

pessoas. 

 

Embora a palavra crise não seja certamente a mais apropriada para 
caracterizar os singularíssimos sucessos que temos vindo a narrar, 
porquanto seria absurdo, incongruente e atentatório da lógica mais 
ordinária falar-se de crise numa situação existencial justamente 
privilegiada pela ausência da morte, compreende-se que alguns 
cidadãos, zelosos do seu direito a uma informação veraz, andem a 
perguntar-se a si mesmos, e uns aos outros, que diabo se passa com 
o governo, que até agora não deu o menor sinal da vida. 
(SARAMAGO, 2005, p. 15) 

 

Por meio da citação acima transcrita, evidenciam-se as principais 

características do autor: a ironia, o uso de vocabulário erudito, além da linguagem 

rebuscada. O texto também se oferece aos olhos do leitor como um entrecruzar de 

outros textos, mesclando citações, alusões ou empréstimos linguísticos. 

É importante ainda assinalar que muitas são as perspectivas da ideia de 

mortalidade e imortalidade no desenrolar da trama narrativa, na medida em que o 

narrador não cria idealizações estanques das personagens e das situações; ao 

contrário, permite que os personagens manifestem os seus sentimentos, abrindo o 

discurso para outros pontos de vistas. Assim, temos uma variedade de vozes sociais 

que se contrapõem muitas vezes na busca de alternativas para solucionar 

problemas de ordem prática, como a dos hospitais, dos lares dos idosos, das 

empresas de seguro de vida, das igrejas e das instituições governamentais. 

Ironicamente, o narrador joga com um tema polêmico do imaginário do indivíduo: a 

imortalidade e provoca no leitor um processo de reflexão sobre a dificuldade humana 

em tomar decisões diante de um fato singular ou mesmo diante de problemas da 

realidade cotidiana. 
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No romance de Saramago, como assinala Atik, “é a ausência da morte que 

impõe uma reflexão mais profunda sobre a vida. E essa ausência é questionada até 

as últimas conseqüências” (2006, p. 326). 
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Capítulo III 

 

 

A morte, os dois mundos e a carnavalização 

 

 

O cinema tal como é visto atualmente começou a tomar forma em 1895 e foi 

influenciado por outras expressões artísticas, como a pintura e a fotografia. Os 

irmãos Lumière foram os primeiros a apostarem na nova arte e, sem muitas 

expectativas, criaram o cinematógrafo que teve sua primeira exibição em Paris. 

Assim como coloca Inácio Araujo, 

 

Talvez os Lumière não tenham percebido toda a importância de seu 
invento. Encantavam-se com o simples fato de capturar e projetar 
cenas reais, vividas. Possivelmente por essa razão julgaram que o 
cinema era uma invenção sem futuro. O certo é que, ao criarem o 
mecanismo que permitia captar e reproduzir as imagens a uma 
velocidade regular [...], davam forma final ao seu invento. Dali por 
diante, no entanto, seria possível aperfeiçoá-lo. (1995, p. 33) 

 

É o que vêm fazendo, desde então, os cineastas e diretores. Baseando-se 

nos ícones pictóricos, não demoraram em acompanhar as correntes artísticas para 

expressar emoções e sensações que antes eram vistas somente nas telas de 

pintores famosos.  

Com os irmãos Lumière, o “cinema encontrou a sua primeira e mais completa 

definição”, ou seja, “o modo de captar a realidade em movimento”; já com George 

Méliès, ganhou uma nova dimensão: “uma máquina capaz de criar sonhos, de 

transformar a realidade visível, partilhável pelos demais espectadores, as mais 

mirabolantes fantasias da mente humana” (ARAÚJO, 1995, p. 10 -11). 

No início do século XX, o cinema superou suas limitações iniciais e 

transformou-se em arte, encontrado, aos poucos, os princípios específicos de sua 

linguagem, ligados ao processo de edição como um elemento primordial da 

narrativa. Charlie Chaplin criou seu Carlitos, as comédias ganharam força e as 

montagens tornaram-se possíveis. A partir disso foram surgindo diferentes gêneros, 

tais como a comédia, os seriados, a ficção científica, o documentário, entre outros. 
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Em Hollywood, durante os anos 20, surgiu a primeira grande geração de 

contadores de histórias, o que deu origem às narrativas ficcionais, principais 

contribuições norte-americanas.  

Também em outros países, o cinema foi desenvolvendo-se de maneira 

rápida. Na Alemanha do pós-guerra, tal como nos movimentos pictóricos e em 

outras manifestações, a escola expressionista refletia-se nos cenários, na fotografia, 

nos atores, nos figurinos e nas ideias dos filmes. 

Nasceram grandes mestres, entre eles Fritz Lang, Robert Wiene e Friedrich 

Murnau, responsável pelo primeiro sucesso dessa tendência: O gabinete do Dr. 

Caligari.  

A ideia expressionista na pintura significava a busca pelo interior dos seres, 

sua beleza, seus sonhos, fantasias, medos, angústias. Mas pode-se dizer, ainda e 

principalmente, que esse estilo procurou uma maneira de retratar o real. Na verdade, 

a estética expressionista e o que pretendiam os que a ela defendiam, era propagar 

seus pensamentos sem limitações. 

 

Hoje se analisa o expressionismo como um encontro entre a tradição 
alemã da literatura fantástica (vinda em particular do romantismo) e o 
período do pós-guerra de 1914-18, extremamente difícil para os 
alemães e marcado por um forte pessimismo. É claro que não 
podemos uniformizar todas as manifestações artísticas de um país. 
O expressionismo influenciou o cinema mundial nos anos 30. 
(ARAUJO, 1995, p. 47) 

 

O expressionismo influenciou o cinema, sobretudo, nos anos 30, mas ainda 

se pode apreender a sua influência em produções de alguns diretores 

contemporâneos. É o caso de Tim Burton. 

 

 

Tim Burton: o poeta do fantástico 

 

 

Nascido em 25 de agosto de 1958 na Califórnia, Estados Unidos, Timothy 

William Burton começou sua carreira como desenhista na grande empresa Disney e 

colaborou com projetos como The Fox and The Hound (1981) e The Black Caudron 

(1985).  
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Os vários anos trabalhando na Disney, apesar de frustrantes, deram 
início à evolução gradual da sua estética de desenhos animados 
góticos, reconhecida mais tarde como dotada de um estilo único. 
(WOODS, 2011, p. 9) 

 

Cansado de ver suas produções serem rejeitadas por apresentarem aspectos 

macabros e pouco alegres, aproveitou a última chance que lhe foi dada naquela 

época e publicou dois curtas: Vincent (1982) e Frankenweenie (1992). Foi graças a 

eles que viu muitas portas serem abertas. 

O cinema de Burton possui claramente uma base expressionista com um 

toque gótico. Os temas, a composição dos cenários, a estética, as personagens, 

tudo em seus filmes faz referência a este estilo. As principais características de suas 

produções são a figura do homem contra o mundo ou fatalmente deslocado dele, os 

mundos fantásticos, a imaginação, as duplas personalidades, as diferentes 

realidades – o contraste entre dois mundos, – a luta entre o bem e o mal, a 

escuridão e a morte.  

Em entrevistas dadas ao longo de sua vida, o cineasta deixou claro que sua 

infância foi bastante peculiar e que cresceu lendo livros de Edgar Allan Poe e 

assistindo filmes de terror que o ajudavam a fugir da realidade.  

 

Sempre gostei de filmes de monstros, e sempre fui fascinado por, 
mais uma vez, crescer em uma cultura onde a morte é vista como um 
assunto sombrio, mas, vivendo tão perto do México, onde você vê os 
esqueletos do Dia dos Mortos e é tudo bem-humorado, com música, 
dança, uma celebração da vida, de um jeito que parece uma visão 
mais positiva das coisas. (Apud WOODS, 2011, p. 298)  

 

Essas fontes talvez tenham contribuído para uma criação mais focada na 

morte, no mórbido, ainda que de uma forma descontraída, repleta de humor. 

As mais conhecidas produções do diretor são: Vincent (1982), Batman (1989), 

Edward mãos-de-tesoura (Edward Scissorhands, 1990), O estranho mundo de Jack 

(The Nighmare Before Christmas, 1993), Ed Wood (1994), Batman Forever (1995), A 

lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (Sleepy Hollow, 1999), Planeta dos Macacos 

(Planet of the Apes, 2001), A Noiva Cadáver (Tim Burton´s Corpse Bride, 2005), A 

Fantástica Fábrica de Chocolates, 2005, adaptação homônima de Charlie and the 

Chocolate Factory, livro infantil do escritor galês Roald Dahl, escrito em 1964 e Alice 
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no país das Maravilhas (Alice in Wonderland, 2010), baseado no clássico livro Alice's 

Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, publicado em 1865. 

Mesmo que a temática, em cada um dos filmes, seja diferente entre si, todas 

eles têm um denominador comum que é, além da atmosfera expressionista, a 

tentativa de escapar do mundo real e criar novos mundos, em que as personagens 

nada comuns devem lutar contra as regras da sociedade para serem felizes. 

  

No obstante, tanto el cineasta como su trabajo escapan a toda 
posible clasificación. Algunos críticos han señalado que su cine 
opera en “lo maravilloso”, un término que intenta acoger todas las 
singularidades del personalísimo universo del cineasta. Como 
veremos, en sus películas se dan cita los cuentos de hadas, el amor 
por lo siniestro, las películas de monstruos, los relatos de Poe, el 
expresionismo alemán, la ciencia-ficción, el goticismo de las películas 
de terror de la Universal, el ambiente circense, el cómic, los ingenios 
mecánicos, los personajes solitarios y melancólicos,... (FRASQUET, 
2003, p. 8)8 

 

Assim sendo, mesmo que não se possa classificar suas criações, um dos 

aspectos mais significativos de sua obra é o fato de ser conhecido como “poeta do 

estranho” ou “poeta do fantástico” em Hollywood. Vivendo em uma sociedade que 

de certa forma rejeita o insólito por ser considerado “o outro”, Burton tinha pouco 

espaço para desenvolver suas fantasias. No entanto, mesmo fugindo da possível 

estética hollywoodiana do “felizes para sempre”, o cineasta conquista o seu próprio 

espaço. A razão é óbvia, Burton consegue conciliar humor, terror, suspense e 

fantasia de forma singular e incomparável. 

Tim Burton é um especialista em representar o mórbido, o macabro, o 

estranho, a realidade transfigurada. Representar não para aterrorizar o espectador, 

mas para revelar o lado obscuro que existe em todos, para desvelar um mundo 

cínico e preconceituoso. 

Uma das constantes burtonianas é 

                                                             
8
 “Apesar disso, tanto o cineasta como seu trabalho fogem de toda classificação possível. 

Alguns críticos apontaram que seu cinema encaixa-se no ‘Maravilhoso’, um conceito que 
tenta acolher todas as particularidades do universo pessoal do cineasta. Como veremos, 
seus filmes dão lugar aos contos de fadas, ao amor pelo estranho, aos monstros, aos 
relatos de Poe, ao expressionismo alemão, à ciência-ficção, ao gótico dos filmes de terror da 
Universal, ao ambiente circense, ao cômico, aos dispositivos mecânicos, às personagens 
solitárias e melancólicas...” (Tradução nossa) 
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el mundo dividido y la presencia de un héroe solitario, un outsider tan 

bien intencionado como poco comprendido. Volvemos a ser testigos 
de un tema constante, el de la pasión desencaminada. Burton 
siempre se ha sentido atraído por la pasión y la creatividad que, 
muchas veces, no pueden encontrar su sitio en la sociedad. Alguien 
con intenciones puras y una profunda pasión es entendido y juzgado 
de forma completamente diferente por la sociedad. (FRASQUET, 
2003, p. 501)9 

 

Além do herói solitário e pouco compreendido, da paixão e da presença de 

características góticas e expressionistas, nos filmes do diretor norte- americano, são 

também encontrados elementos ligados à tradição romântica de oposição ao estilo 

clássico, ou seja, uma atmosfera misteriosa, carregada de sombras. Nesse caso, a 

beleza do estranho apresenta um sentido de humor e compaixão.  

Desta forma, o objetivo desse capítulo é analisar e interpretar a animação de 

Tim Burton, A Noiva Cadáver (2005), e identificar como ocorre o processo de 

carnavalização da morte. 

 

 

A Noiva Cadáver (Tim Burton´s Corpse Bride) 

 

 

Numa vila vitoriana, triste e melancólica do século XIX, prepara-se o 

casamento de dois jovens que não se conhecem. 

Nell e William Van Dort (voz de Tracey Ullman e Paul Whitehouse) milionários 

de uma indústria de conservas de peixes formam um casal singular, cujo único 

desejo é pertencer a alta sociedade. Embora tenham muito dinheiro, falta-lhes, 

contudo, uma educação mais aprimorada. Maudeline e Finis Everglot (voz de 

Joanna Lumley e Albert Finney), por sua vez, são descendentes do Duque de 

Everglot e pertencem à sociedade aristocrata local. Ainda que sejam muito 

refinados, estão completamente falidos e a única saída para resolver a sua situação 

                                                             
9 “o mundo dividido e a presença de um herói solitário, um outsider tão bem intencionado 

como pouco compreendido. Voltamos a ser testemunhas de um tema constante, o da paixão 
perdida. Burton sempre se sentiu atraído pela a paixão e pela criatividade que, muitas 
vezes, que não encontram um espaço na sociedade. Alguém com intenções puras e uma 
profunda paixão é entendido e julgado de forma completamente diferente pela sociedade.” 
(Tradução nossa) 
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financeira e voltar a bonança dos velhos tempos é encontrar um “bom partido” para 

casar-se com sua filha Victoria (voz de Emily Watson). 

Mesmo a contragosto, o casal resolve aceitar Victor (voz de Johnny Depp), o 

rapaz feio e tímido, filho dos Van Dort, como futuro marido de sua herdeira. Sem a 

consulta ou aprovação dos jovens, o acordo é fechado entre as duas famílias 

empolgadas com os preparativos e, mais que isso, esperançosas com a ideia de 

lucrar, cada uma a sua maneira, com tal união.  

Vale mencionar, neste momento, que boa parte dos acontecimentos vividos 

pelas personagens, e talvez os mais importantes, aqueles que contextualizam o 

espectador e lhes explicam ou expõem informações para se entender o enredo, são 

narradas por meio de músicas. 

Tal mecanismo, além de proporcionar ritmo às ações, transmite a quem 

assiste, os sentimentos e sensações dos protagonistas e de todos aqueles que com 

estes contracenam, reforçando, inclusive, as imagens e funcionando como 

complemento delas. 

Como na maioria das produções de Burton, as várias músicas compostas 

para A Noiva Cadáver são de Danny Elfman que utilizou harpas e órgãos unidos a 

uma orquestra para gravá-las. Assim, a trilha sonora e os efeitos de som agem 

também como narradores do filme, ambientando, desenvolvendo, acompanhando ou 

antecipando os fatos. 

A canção inicial resume a ambição dos pais dos pretendentes com o 

casamento arranjado. A família do noivo, animada e sorridente, sonha com 

pertencer ao universo da aristocracia: “De acordo com o plano / Nosso filho vai casar 

/ De acordo com o plano / E a família será / Elevada ao status de classe A / Aos 

salões reais / E às catedrais / Reuniões com a nobreza / E chá das cinco com Sua 

Alteza / Para sermos vistos e ver / Maiorais vamos ser / Na elite viver / E o passado 

esquecer.” (anexo 3) 

Já os pais da noiva, falidos, ao caminhar pelo corredor de sua mansão repleto 

de quadros de ancestrais importantes e ricos, se mostram envergonhados com o 

pretendente que arrumaram para a jovem. Ainda assim, acreditam que o 

acontecimento é uma forma de honrar seus antepassados e manter o status com os 

bens financeiros que conseguirem alcançar. “Os negócios vão de mal a pior / E 

agora esse grande tormento / Seremos forçados a pagar esse mico? / Casar a 

nossa filha / Com um novo rico / Tão comuns / Tão insossos / É o fundo do poço / 
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Fundo do poço? Lamento discordar / Podiam ser falidos / Nobres de museu / Sem 

um centavo para gastar / Como você e eu.” (anexo 3) 

Tal cena apresenta a ironia do momento vivido por eles, já que, enquanto os 

pais preparam a cerimônia religiosa de seus filhos que nunca se viram e tudo parece 

sair de acordo com o plano, na véspera do casamento, no ensaio das bodas, Victor 

e Victoria se conhecem de forma espontânea, numa autêntica cena romântica, em 

que se encantam a primeira vista. (Figura 1) 

 

 

 

         Figura 1 
          Fonte: Filme A Noiva Cadáver 

 

 

Durante o encontro, Victor toca ao piano uma canção que será tema de toda a 

animação e que acentua o clima de romance entre as personagens. A música 

interpretada por ele é também de autoria de Danny, o qual buscou retratar as 

principais características do jovem Van Dort: a sensibilidade, o romantismo e a 

timidez.  

Após o curto tempo que o futuro casal passa junto e sozinho, a rude mãe de 

Victoria os interrompe e reforça a preocupação com as aparências, já que nunca 

dois pretendentes poderiam encontrar-se e ficar sozinhos antes do casamento. 

Nota-se, neste ponto, o contraste entre o agradável momento passional vivido pelos 

noivos e aquela cena em que os pais da noiva declaram, ainda por meio da música, 
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que não se amam. “Casamento é uma parceria / Um toma-lá-dá-cá / A vida inteira 

ela nos observou / E, como nós, ela fará / Como nós, ela fará” (anexo 3). Para os 

jovens, o casamento não é um contrato. Ambos têm visão semelhante e sonham em 

se casar apaixonados, muito diferente do que seus pais ambicionam. 

Dá-se, então, início ao conturbado ensaio das bodas, no qual o noivo 

atrapalha-se totalmente ao pronunciar os votos matrimoniais, acaba por incendiar o 

vestido da futura sogra e transforma o momento num desastre total. O pastor 

Galsweells (voz de Christopher Lee), extremamente autoritário, manda-o embora e 

diz que só o receberá de volta quando este conseguir memorizar corretamente suas 

palavras. 

Victor tem esperança de, no futuro, amar sua esposa e ser amado por ela, 

apesar de toda a sua timidez e total desconhecimento das regras de cortesia ou de 

boa educação. Por isso, humilhado e envergonhado, o rapaz retira-se e embrenha-  

-se numa floresta que fica nos arredores da vila em que vive. Depois de diversas 

tentativas, consegue proferir corretamente seus votos e, em seguida, finalizando a 

encenação, coloca a aliança no que seria um galho seco, simulando o que deverá 

fazer no dia do casamento. 

Para sua surpresa, a raiz é na realidade o dedo de Emily (voz de Helena 

Bonham Carter), a Noiva Cadáver, que imediatamente ergue-se do chão 

envergando um vestido de noiva sujo e esfarrapado em meio a vários ossos e uma 

pele azulada já em decomposição (figura 2). Diante daquele corpo que ostenta a 

aliança que seria de Victoria, o jovem Van Dort fica aterrorizado. 

 

 

 

           Figura 2 
            Fonte: <http://www.cinepop.com.br/filmes/noivacadaver.htm> 
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Emily fora enganada e brutalmente assassinada no dia em que se casaria. 

Enterrada com o traje nupcial, ela nunca desistiu de encontrar um verdadeiro amor, 

alguém que pudesse desposá-la e, assim, ajudá-la a descansar em paz. Victor, 

surpreso, é levado à força ao Mundo dos Mortos, um lugar que admira e que 

também o amedronta, pois o ambiente que lhe é familiar, a cidade em que vive, é 

um espaço sombrio e triste, enquanto que no mundo subterrâneo, no qual se 

encontra agora inserido involuntariamente, reina a alegria, com muita música e 

dança. (Figura 3) 

 

 

 

Figura 3 
Fonte: <http://rozemmaiden.blogspot.com/2012/02/download-filme-noiva-cadaver-

dublado.html> 

 

 

Mas um momento em que a história é contada através de música se passa 

exatamente no mundo de Emily. Com a ajuda dos esqueletos Bonejangles, 

habitantes do lugar, a fábula de como a noiva cadáver virou um cadáver e o que 

aconteceu com ela é narrada em ritmo de jazz. O compasso da música e a dança 

dos esqueletos tem uma conotação de alegria que contrasta com o conteúdo da 

história narrada.  A ironia presente no refrão: “Vai, vai chegar sua vez / A morte virá / 

Não importa o freguês / Você pode até se esconder e rezar / Mas do funeral não irá 

escapar / É isso aí.” (anexo 5), acentua-se com a risada cínica e provocativa dada 

pelos cantores. A cena dos esqueletos cantando e dançado nos remete a de um 

musical. 
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Enquanto isso, no Mundo dos Vivos, Victoria é forçada a crer que fora 

abandonada por Victor. Seus pais, decepcionados, mas incapazes de desistir do 

plano de reerguer-se, decidem, então, entregar a menina ao misterioso Lord Barkis 

(voz de Richard E. Grant), um suposto parente que chega para o casamento sem ser 

convidado e, diante do acontecido, oferece-se para ocupar o lugar do noivo. 

Fazendo-se passar por rico e imaginando que, com a união, receberia um 

bom dote, o Lord está prestes a casar-se com a herdeira dos Everglot, ao mesmo 

tempo em que Victor tenta a todo custo voltar para casa. 

Ainda que tenha sido recebido com festa no mundo subterrâneo, muito 

diferente da cinzenta e sombria vila vitoriana em que cresceu, ao saber do 

casamento entre sua prometida e Lord Barkis, o jovem decide unir-se 

definitivamente à Noiva Cadáver e fazê-la feliz, mesmo que para isso tenha que 

seguir as leis dos mortos e morrer.  

Assim, ao contrário do triste e solitário enlace celebrado no Mundo dos Vivos, 

uma grande festa está sendo organizada para o tão esperado casamento de Victor e 

Emily. Ascendendo à Terra, os animados mortos provocam pânico no vilarejo e 

invadem a igreja. Distinto de sua postura no ensaio, o pastor Galsweells, ao 

perceber a invasão dos mortos, no final do filme, perde o poder, a voz, a autoridade 

e foge, rendendo-se diante daqueles que já se foram. 

É então que o recém-casado Lord Barkis descobre que sua esposa e os 

Everglot estão arruinados. Victoria, por sua vez, ignorando o marido que exige 

explicações, se junta ao resto da cidade na igreja para assistir à próxima celebração. 

Em plena cerimônia, porém, Emily se dá conta de que seu amado e a jovem 

Everglot seguem apaixonados. Disposta a renunciá-lo, ela o impede de tomar o 

veneno que o faria morrer. Seu ato é interrompido, entretanto, pelo aparecimento do 

vilão que lembra a todos que Victoria segue sendo sua mulher. É aí que a Noiva 

Cadáver reconhece-o como o ex-noivo que a matou para ficar com suas joias e seu 

dinheiro.  

Durante uma luta entre Barkis e Victor, em que este é desarmado, a 

romântica Emily intervém e exige que o assassino abandone a igreja e deixe-os 

viver em paz. Na tentativa de ajudá-la, os mortos o rodeiam e só então ele resolve ir 

embora, bebendo, antes de sair, a taça de veneno intocada pelo jovem Van Dort. Ao 

tomá-la, morre imediatamente e os convidados podem vingar-se pelo que fez às 

duas meninas. 
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A sonhadora Noiva Cadáver, sentindo-se libertada e vingada, abandona a 

igreja decompondo-se em milhares de borboletas que desaparecem na noite voando 

até o céu sob o olhar de Victor e Victoria que, finalmente, conseguem ficar juntos.  

A cena final apresenta um autêntico “felizes para sempre” encontrado nos 

contos de fadas, já que Victor e Victoria terminam juntos, combatem o mal que os 

perseguiu durante toda a história e Emily se liberta para descansar em paz. 

Além disso, pode representar, ainda, o fim de um ciclo, já que a animação 

começa com Victor desenhando uma borboleta presa em uma redoma de vidro e, ao 

término do desenho, liberta-a, deixando-a sair pela janela, livre, assim como Emily 

na última cena do filme. 

A estreia da animação A Noiva Cadáver, em 2005, significou a volta de Tim 

Burton ao estilo stop-motion, uma técnica de animação fotograma a fotograma que 

usa a câmera de vídeo, a máquina fotográfica ou o computador para a criação das 

cenas. O termo stop-motion poderia ser traduzido como “movimento parado”, pois é 

uma técnica que utiliza a disposição sequencial de diferentes fotografias de um 

mesmo objeto inanimado para simular a sua mobilidade. O objeto inanimado sofre 

pequenas mudanças de movimentos e de deslocamentos na cena e, as fotografias, 

quadro a quadro, registram todas as pequenas alterações, criando, assim, a ideia de 

movimento. 

Muitos estudiosos da história do cinema apontam que a técnica do stop-         

-montion apareceu nos primórdios das produções cinematográficas. Na época em 

que surgiu o cinema, as câmeras eram muito primitivas e durante o processo de 

filmagem, o filme furava-se ou rasgava-se, obrigando a câmera a parar. Entre o 

momento do desbloqueio do aparelho e a retomada da filmagem, as imagens 

filmadas anteriormente ganhavam movimentos imprevistos. O mágico e ilusionista 

francês Georges Miliés viu uma nova possibilidade de criar novos truques ou efeitos 

no processo de filmagem de suas produções, que já encantavam a todos por seus 

efeitos ilusionistas. A partir desta técnica, hoje denominada de stop-montion, George 

Melié alcançou o ápice de sua carreira com o filme Viagem à Lua, de 1902. 

Ao longo do século XX, a técnica stop-montion foi sendo desenvolvida e 

aprimorada por diversos diretores de cinema e durante muito tempo foi utilizada para 

a criação de efeitos especiais em filmes com robôs e monstros. Hoje, com os 

avanços tecnológicos e com a inserção de softwares destinados à técnica stop-        
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-montion, os movimentos de objetos inanimados ficaram mais suaves, refinados e 

realísticos. 

Geralmente são utilizados desenhos em papel ou modelos em argila para dar 

vida às personagens. No entanto, na produção de Burton, foram empregados 

bonecos de silicone, elásticos e flexíveis, cuja expressão mudava de acordo com a 

cena que seria gravada. (Figura 4) 

 

 

 

Figura 4 
Fonte: Priebe (2010, p. 49) 

 

 

Segundo Priebe,  

 

Rather than extensive use of replacement heads, as had been done 
in other films, the Corpse Bride puppet faces were manipulated by 
complex mechanisms of paddles and gears underneath a silicone 
skin. Animators would insert a tiny Allen key into holes positioned in 
the puppet’s ear or the back of the head to make the jaw drop, the 
corners of the mouth twitch, and other kinds of subtle movements. 
(2010, p. 48)10 

                                                             
10 “Além do uso constante de cabeças substituíveis, assim como já foi feito em outros filmes, 
os rostos dos bonequinhos de A Noiva Cadáver foram manipulados por complexos 

mecanismos de pás e engrenagens debaixo de uma pele de silicone. O animadores 
deveriam inserir uma pequena chave "Allen" nos buracos posicionados na orelha do 
bonequinho ou na nuca (parte de trás da cabeça) para fazer a boca cair (abrir), os cantos da 
boca contraírem, e outros tipos de movimentos sutis.” (Tradução nossa) 
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Tais objetos são movidos e fotografados em diferentes movimentos, cenários 

e posições (Figuras 5, 6 e 7). Já no computador, as imagens são acopladas como 

em um carretel de filme, o que dá a impressão de movimento, e, depois, são 

adicionados a elas efeitos sonoros, como dublagem e/ou música. 

 

Do mesmo jeito que a animação por desenhos cria uma ilusão de 
movimento ao projetar 24 quadros estáticos, no stop motion temos 
objetos tridimensionais que parecem animados devido a uma 
alteração vagarosa de suas posições. (WOODS, 2011, p.162)  

 

Esta é, portanto, uma técnica de animação por deslocamento.  

 

 

 

     Figura 5 – Animador Brian Demoskoff 
Fonte: <http://tvfoco.pop.com.br/tv-foco/veja-como-foi-feito-a-noiva-cadaver-filme-que-o-sbt-

exibe-neste-sabado> 

 

  
 

     Figura 6 – Animador Tim Allen  
Fonte: <http://tvfoco.pop.com.br/tv-foco/veja-como-foi-feito-a-noiva-cadaver-filme-que-o-sbt-

exibe-neste-sabado> 
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          Figura 7 – Animador Brad Schiff 

Fonte: <http://tvfoco.pop.com.br/tv-foco/veja-como-foi-feito-a-noiva-cadaver-filme-que-o-sbt-
exibe-neste-sabado> 

 

 

Assim como fez em O estranho mundo de Jack, de 1993, a nova produção 

narra a história de dois mundos diferentes e que se contrapõem. Podemos 

apreender também, nesta nova produção cinematográfica, as raízes expressionistas 

de seu criador com certo toque fantástico e misterioso, em que a morte é 

protagonista e o paradoxo vida-morte é personificado por um grupo de personagens 

representativas de cada mundo. 

Baseada em um conto popular russo-judeu do século XIX e  ambientada em 

um povoado vitoriano do século XIX, a fábula de A Noiva Cadáver narra a relação 

entre dois jovens que devem casar-se por conveniência, já que seus familiares se 

beneficiarão com o enlace. 

Entre os anos 1850 e 1875, o mundo assistia a supremacia da Inglaterra. O 

grande desenvolvimento das indústrias inglesas, a forte política econômica e o auge 

da Revolução Industrial fizeram com que o país europeu vivesse sob um regime 

parlamentarista suficientemente estável. Durante essa época, ocorreu um grande 

crescimento das cidades e, principalmente, da classe média, pequenos 

comerciantes, negociantes e proprietários de terra que, acompanhando a ampliação 

industrial, passaram a ter o controle da política e do governo.  

Esse período da história inglesa é chamado de Era Vitoriana, graças à Rainha 

Vitória, que assumiu o governo da Grã-Bretanha e da Irlanda de 1837 a 1901. 

Pode-se dizer que a Era Vitoriana, de certo modo e mesmo que não seja feita 

qualquer referência a ela durante a animação, influenciou Tim Burton na criação da 
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vila. Isso é notado por meio, sobretudo, dos nomes escolhidos para os 

protagonistas, – Victor e Victoria – da elaboração das personagens e da maneira 

como vivem – hierarquicamente divididas por nomes e status – e da própria 

composição do Mundo dos Vivos.  

Por basear-se em um conto folclórico, é importante ressaltar que o processo 

de narração da história dá-se por meio da utilização de metáforas, símbolos e 

alegorias. As personagens são basicamente tipos, ou seja, exercem uma função 

num determinado grupo social e, por isso, representam um comportamento pré-        

-estabelecido por meio de um herói, uma mocinha e um vilão.  

O espaço em que ocorrem os acontecimentos também é bastante 

significativo, já que é por meio dele que se verificam as diferenças e os conflitos 

entre os dois mundos e onde se desenrola o processo de carnavalização que será 

analisado mais adiante. 

Outra característica presente é a dualidade entre o bem e o mal, o certo e o 

errado, em que aquele que prevalece, é vencedor, e o outro é castigado (o 

perdedor). É importante salientar também a ideia de que a personagem inteligente 

ganha da mais forte; a ambição é condenada e os ingênuos são premiados no final. 

Todas essas características podem também ser encontradas nas narrativas 

românticas do século XIX. O herói é aquele que consegue transpor os obstáculos e 

ganha, em troca, a mocinha, portadora de todas as boas qualidades, como a beleza, 

o recato, a pureza, etc.  

Quanto às personagens criadas por Tim Burton, alguns aspectos merecem 

ser destacados. Na cena inicial do filme, como dito anteriormente, Victor aparece 

desenhando e posteriormente, libertando uma borboleta. A cena é bastante 

significativa em relação ao processo de transformação pelo qual o protagonista 

passa com o desenrolar dos acontecimentos. 

No início da trama, Victor é um menino bobo, medroso e sem iniciativa que 

aceita tudo o que lhe impõem inclusive um casamento arranjado por seus pais. Vive 

enclausurado em sua casa como num casulo. Passivamente, não só aceita se casar 

com uma jovem que nunca viu como, mais tarde, é levado por Emily ao Mundo dos 

Mortos e, ainda que queira voltar e ficar com Victoria, por quem se apaixonara no 

primeiro encontro, ao descobrir que ela se casaria com Lord Barkis, o verdadeiro 

vilão da história, resolve casar-se com a Noiva Cadáver. A transformação da lagarta 

em borboleta ocorre quando a insegurança de Victor cede espaço à maturidade, ou 
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melhor, quando assume o risco de suas ações, como morrer para permanecer ao 

lado de Emily.  

Segundo Chevalier, um dos simbolismos da borboleta está fundamentado em 

suas metamorfoses: “a crisálida é o ovo que contém a potencialidade do ser; a 

borboleta que sai dela é um símbolo de ressurreição” (2009, p. 138). É o que 

acontece com a personagem ao final da trama narrativa. Victor tem a oportunidade 

de recomeçar uma nova vida, ao lado de Victoria. Aceitando a própria morte, ele se 

abra para a vida. A morte simbólica é um processo de transformação; é a passagem 

de uma forma para outra. É preciso que a lagarta morra, para que a borboleta ganhe 

vida. 

Victoria, por outro lado, nada mais é do que a personagem que se opõe a 

Emily, já que possui a única coisa que a outra não tem: vida. Representa a beleza 

viva, em contraposto à morta. Assim como seu prometido, também é tímida, porém 

demonstra ter mais iniciativa do que ele quando decide ajudá-lo a libertar-se da 

pretendente cadavérica. 

 

A história funciona muito bem, e tem seus melhores momentos nos 
sentimentos dos personagens. Victor é encantador, mas infeliz no 
começo, e suas qualidades surgem aos vermos sua compaixão por 
alguém que está sofrendo. A sincera e forte Victoria é levada a 
acreditar que Victor a abandonou por causa de outra pessoa. E a 
mais emotiva de todos, a frágil, mas vital Emily, vê em Victor sua 
última chance de felicidade diante da opção de encarar a eternidade 
sozinha. (WOODS, 2011, p. 304) 

 

A heroína e, consequentemente, a personagem mais fascinante da narrativa é 

a própria Noiva Cadáver, que não deixa de ser o centro da trama. Sua 

monstruosidade é física, já que está morta e encontra-se em avançado estado de 

decomposição, ainda que continue usando seu vestido de noiva. Entretanto, pelo 

modo como é representada e por suas características psicológicas, não provoca 

medo, nem repulsa. Ela acaba por ocupar o lugar de herói que deveria ser de Victor 

e, ao longo do filme, deixa de ser vista como uma ameaça e faz com que o 

espectador identifique-se com ela e passe a torcer por sua felicidade. 

Dessa forma, a monstruosidade representada no filme por Emily, inicialmente 

causa estranheza, pois não se espera que um cadáver saia de seu caixão e, repleto 

de sentimentos e vontades, comporte-se como se ainda estivesse vivo. Para Freud, 
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em O estranho, o monstruoso “relaciona-se indubitavelmente com o que é 

assustador – com o que provoca medo e horror” (1976, p. 275-276).  

A animação de Tim Burton traz essas questões à tona quando comparada ao 

formato clássico dos contos, a negação de certos valores e a transgressão de 

estruturas narrativas já cristalizadas. 

O Mundo dos Mortos na animação de Tim Burton, embora seja um mundo 

subterrâneo, com imagens que remetem a caminhos sombrios, a trevas, não causa 

repulsa ou rejeição, pois é caracterizado pela ousadia, pelos elementos cômicos que 

provocam o riso. 

De acordo com Bakhtin, o riso é um dos subsídios do processo de 

carnavalização. O riso carnavalesco é o primeiro sinal do caráter popular presente 

na obra, ou seja, da representação do mundo às avessas visto nas festividades do 

carnaval. Sendo patrimônio do povo, atinge a todas as coisas e classes sociais.  

 

[...] o mundo inteiro parece cômico e é percebido e considerado no 
seu aspecto jocoso, no seu alegre relativismo; [...] esse riso é 
ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo 
burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita 
simultaneamente. (1987, p. 10) 

 

Ainda de acordo com o filósofo, o riso nada mais é do que “uma arma de 

libertação nas mãos do povo” (Idem, ibidem, p. 10), ou seja, um processo que se 

integra corretamente à esfera do carnaval. Tal arma consegue combinar o lado 

negro, sombrio do que se está retratando com o humor produzido por meio de uma 

fala, de uma expressão das personagens. 

Na cena em que, logo após chegarem ao Mundo dos Mortos, Emily 

presenteia o marido com o cachorro que fora seu na infância e que havia morrido 

anos atrás, pode-se perceber o aspecto sarcástico presente na animação.  

Assim que reconhece seu antigo bicho de estimação, agora um esqueleto, 

cuja única coisa que carrega da vida na Terra é uma coleira, Victor pede para que 

ele, relembrando brincadeiras que costumavam fazer juntos, fique sentado (figura 8), 

role (figura 9) e em seguida, finja-se de morto (figura 10), esquecendo-se de que 

estavam na terra subterrânea e que o animal já não se encontrava mais vivo. Neste 

último momento, através da ironia, o produtor consegue misturar, na mesma cena, 

emoção, descontração e apreensão. 
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         Figura 8                               Figura 9                            Figura 10 
                      Fonte das figuras 8, 9 e 10: Filme A Noiva Cadáver 

 

 

Outra cena em que se presencia a desconstrução da morte por meio do riso é 

àquela em que os mortos e os vivos se encontram para a cerimônia de casamento 

entre o jovem Van Dort e sua Noiva Cadáver. Num primeiro momento, constrói-se 

um clima de tensão, como se os mortos fossem fazer algum mal aos vivos. A 

atenção se centra na parte em que um velho cadáver aproxima-se e pega nos 

braços uma criança viva (figura 11). O que deveria a principio, aterrorizar ou 

provocar suspense nos espectadores, acaba transformando-se em diversão e 

compaixão, quando a menina reconhece o esqueleto como seu avô já falecido e 

abraça-o (figura 12), contrariando todas as expectativas daquela ocasião.  

 

 

 

             Figura 11                                                           Figura 12 
                     Fonte das figuras 11 e 12: Filme A Noiva Cadáver 

 

 

A transformação da dor ou do medo em prazer nessas cenas é produzida por 

meio do elemento cômico, que desconstrói as imagens da morte tão presentes no  
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imaginário coletivo. O riso nega a morte como sinônimo de finitude da vida. Ela é 

apresentada, então, como uma continuação da vida em outro mundo. 

No entanto, o terror que produz os elementos do mundo subterrâneo, 

obviamente provém do caráter inerte e do fato de, na animação, os mortos 

“reviverem” e agirem como se continuassem vivendo. Esse fato é percebido por 

meio de aspectos e elementos característicos dos seres vivos e que os mortos 

continuam usando. 

 

 

   

                                Figura 13                                                         Figura 14 
                                     Fonte das figuras 13 e 14: Filme A Noiva Cadáver 

 

 

As imagens 13 e 14 mostram os habitantes do mundo subterrâneo usando 

acessórios típicos da terra dos vivos, o que sugere que os dois mundos são, de 

algum jeito, inseparáveis. Da mesma forma que o cachorro de Victor ainda continua 

utilizando a mesma coleira de quando vivia com o jovem, os esqueletos usam 

roupas e adereços como chapéus, espadas, lenços, etc.  

 

O mundo de Emily é povoado por esqueletos que cantam e dançam 
[...]; por seres que tinham sido soldados, garçons ou banqueiros em 
vida e que simplesmente não conseguiram quebrar o hábito depois 
que morreram [...]; pequenas crianças esqueletos travessos (elas 
aparecem o filme todo, rindo em seus vestidos vitorianos ou 
roupinhas de marinheiro). (WOODS, 2011, p. 305) 

 

O sentimento que Freud destaca em sua obra e que adota como estranho, é o 

fato de figuras sem vida serem, de alguma forma, animadas, representadas com 

características que não lhes pertencem.  
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Vale ressaltar que o riso carnavalesco está fortemente associado ao grotesco 

que, em meio a esse ambiente traz à tona imagens ligadas ao chamado “baixo 

corporal”, aos atos de comer, excretar, parir, morrer. 

 

A imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de 
transformação, de metamorfose ainda incompleta, no estágio da 
morte e do nascimento, do crescimento e da evolução. (BAKHTIN, 
1987, p. 21) 

 

A aparição de um cadáver em decomposição rompe o efeito estético que toda 

obra tradicional busca mostrar e, num primeiro momento pode causar terror. Isto 

ocorre, pois, ainda segundo Freud, 

 

[...] o primitivo medo da morte é ainda tão intenso dentro de nós e 
está sempre pronto a vir à superfície por qualquer provocação. É 
muito provável que o nosso medo ainda implique na velha crença de 
que o morto torna-se inimigo do seu sobrevivente e procura leva-lo 
para partilhar com ele a sua nova experiência. (1976, p. 302) 

 

Emily, porém, apesar de ser retratada como tal, não provoca aversão, mesmo 

quando aparece uma larva saindo do lugar onde deveria estar seu olho.  

Outro ponto a ser observado é, logo no início da narrativa, o momento em que 

o casal Van Dort prepara-se para ir ao ensaio de casamento e a Sra. Van Dort entra 

no carro que os levará. Ao tentar entrar no automóvel, Nell fica entalada e tem 

dificuldades, necessitando pedir ajuda ao marido e ao servo para subir, como 

mostram as imagens abaixo (Figuras 15 e 16).  

 

 

   

                          Figura 15                                                           Figura 16 
                         Fonte: Fonte das figuras 15 e 16: Filme A Noiva Cadáver 
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Pode-se dizer que tal cena é uma manifestação do grotesco na animação. De 

acordo com Bakhtin, essa representação é vista como um fenômeno ambivalente 

que nega e afirma ao mesmo tempo. Pensando assim, para a Sra. Van Dort, sua 

situação de entrada no veículo é negativa, pois, além de comprovar a total falta de 

modos dos novos ricos, ela fica presa por seu traseiro e os outros têm que empurrá- 

-la para conseguir com que entre no carro, mas também simboliza, para a família, 

um novo começo, já que pensavam estar prestes a mudar de vida de acordo com 

seu plano. 

São frequentes nas produções de Tim Burton, os processos de inversão. No 

caso da animação escolhida como corpus deste trabalho, o Mundo dos Vivos é triste 

e deprimente, enquanto o Mundo dos Mortos é colorido e divertido, cheio de festas e 

músicas. Tal contraposição não só se sustenta com sons e personagens, mas 

também pelo uso das cores que são enfatizadas na composição dos dois ambientes 

e que podem ser vistas nas imagens abaixo: 

                        

                         

   

                             Figura 17                                                      Figura 18 
                            Fonte: Fonte das figuras 17 e 18: Filme A Noiva Cadáver 

 

 

De fato, o Mundo dos Mortos (figura 18) aparece como um lugar mais 

divertido e colorido que o dos Vivos (figura 17). Apresenta-se aí, uma dicotomia, um 

enfrentamento entre ambos, tanto visual, como temático. 

A importância da cor e o uso dela para diferenciar os dois mundos e facilitar a 

comunicação é uma das características da pintura expressionista alemã, já que os 

expressionistas uniam as cores às emoções vividas por eles. Enquanto no Mundo 

dos Vivos predominam o cinza, o preto e o azul escuro, no Mundo dos Mortos 

imperam as cores vivas, tais como o verde, o amarelo, vermelho, roxo e azul claro, 
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todas muito chamativas e associadas a muita luz e músicas animadas que ajudam a 

compor o ambiente descontraído. 

Além das cores, outros elementos chamam a atenção na animação de Burton. 

A arquitetura do cenário destaca-se pelas paredes inclinadas e as construções 

assimétricas que transmitem uma sensação de um mundo fantástico. Assim como 

no Mundo dos Vivos impera uma atmosfera romântica e gótica, no Mundo dos 

Mortos destaca-se a presença de elementos que provocam o riso. 

Essa transição ajuda a dessacralizar a estrutura do conto tradicional, já que 

ocorre dentro do universo do gênero um processo de carnavalização e a narrativa 

fica totalmente de ponta cabeça.   

Incorporado à arquitetura, outro artifício muito significativos nas obras do 

diretor é a presença da ponte. Relacionando-o ao filme que nos interessa, há uma 

cena em que Emily persegue Victor pela floresta até que chegam a uma pequena 

ponte de pedra (Figuras 19 e 20). Após beijá-lo, ambos entram no Mundo dos 

Mortos pela primeira vez.  

 

 

   

                            Figura 19                                                            Figura 20 
                              Fonte: Fonte das figuras 19 e 20: Filme A Noiva Cadáver 

 

 

Segundo o dicionário de símbolos, 

 

Essa passagem é a passagem da terra ao céu, do estado humano 
aos estados supra-humanos, da contingência à imortalidade, do 
mundo sensível ao mundo supra-sensível. [...] poder-se-ia dizer que 
a ponte simboliza uma transição entre dois estados interiores, entre 
dois desejos em conflito: pode indicar o resultado final de uma 
situação de conflito. É preciso atravessá-la; fugir à passagem nada 
resolveria. (CHEVALIER, 2009, p. 729-230) 
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Neste caso, a ponte é um elemento físico e também simbólico, já que liga os 

dois mundos. De certo modo, é a partir daí que os principais acontecimentos da 

narrativa começaram a se desenvolver. 

É importante ressaltar que a passagem do Mundo dos Vivos ao Mundo 

subterrâneo, no filme, é uma descida e esta é a principal marca da carnavalização. 

Contrariando a ordem natural dos fatos, em que o morto faz a passagem da terra ao 

céu, na animação, é a cadáver que sobe para arrastar seu noivo à sua casa, o 

Mundo dos Mortos. 

Outro ponto fundamental de diferença entre os dois mundos é a questão da 

hierarquia. Enquanto na pequena vila vitoriana do século XIX, as duas famílias 

preocupam-se com status e dinheiro, em manter empregados, damas de companhia 

e motorista a sua disposição, na terra de Emily não há distinção de classes. As 

diferenças de classe e de condição social perdiam a nitidez costumeira no carnaval, 

como nos mostra Bakhtin: 

  

A abolição das relações hierárquicas possuía uma significação muito 
especial. Nas festas oficiais, com efeito, as distinções hierárquicas 
destacavam-se intencionalmente, cada personagem apresentava-se 
com as insígnias dos seus títulos, graus e funções e ocupava o lugar 
reservado para o seu nível. [...] ao contrário do carnaval, em que 
todos eram iguais e onde reinava uma forma especial de contato livre 
e familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana 
pelas barreiras intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu 
emprego, sua idade e situação familiar. (1987, p. 9) 

 

A quebra de relações hierárquicas é outra manifestação da carnavalização na 

obra do cineasta. A abolição da linha demarcatória entre as classes sociais põe em 

xeque os comportamentos convencionais, abrindo espaço para a transgressão 

carnavalesca. 

Isso pode ser nitidamente percebido na hora em que o motorista dos Van Dort 

morre e é recebido com festa pelos habitantes do Mundo dos Mortos, tratamento 

muito diferente do sempre recebido por seus patrões, principalmente Nell, que o 

humilhavam. 

Tim Burton constrói o conceito de morte sempre com muita leveza, harmonia 

e alegria. Para ele, a morte não tem a concepção clássica da religião católica, de 

que apenas a alma dos bons sobreviverá. Ele acredita e busca transmitir em seus 

filmes, a imagem de que a morte é a uma continuação, um recomeço onde os seres 
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poderão ter a chance de corrigir erros e traçar caminhos diferentes dos escolhidos 

em vida. Para o diretor, a morte pode ser sim alegre e para alguns, como a 

personagem Emily, pode ser a chance de libertação de dores e tristezas. A visão de 

morte tal como vista pelas sociedades contemporâneas é desconstruída em A Noiva 

Cadáver, por meio do riso e da carnavalização. 
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Considerações finais 

 

 

Mikhail Bakhtin foi um dos primeiros estudiosos da linguagem a interessar-se 

por sua natureza dialógica. Em sua obra Marxismo e filosofia da linguagem, ele 

apresenta o estudo que realizou sobre o tema e afirma que a palavra, signo 

ideológico por excelência, admite diferentes significados, já que é o produto da 

interação social. 

 

A enunciação humana mais primitiva, ainda que realizada por um 
organismo individual, é, do ponto de vista do seu conteúdo, da sua 
significação, organizada fora do indivíduo pelas condições extra-
orgânicas do meio social. (BAKHTIN, 2009, p. 125-126) 

 

Tal concepção de linguagem sugerida pelo linguista aproxima a interlocução e 

os elementos que compartilham da produção do enunciado – o momento histórico 

em que ocorre a interação verbal, os interlocutores que participam dela, entre outros. 

Assim, representa a relação que se forma entre discurso, fala individual e outras 

áreas do conhecimento – e o cinema está aí inserido – levando em conta, também, o 

que é de ordem social. Todo discurso, de qualquer tipo que seja, relaciona-se com 

outros que o antecedem e que vão sucedê-lo, transformando o sujeito e sua 

consciência, já que o mundo está sempre em constante mudança. 

A partir de seu estudo sobre o modo dialógico de funcionamento da 

linguagem, Bakhtin desenvolveu o conceito do dialogismo, caracterizado por meio 

da recepção e da compreensão de uma enunciação, a qual estabelece uma ligação 

entre dois ou mais interlocutores que produzem um movimento dialógico 

correlacionado a outros produzidos por diferentes sujeitos, que eles agem de acordo 

uns com os outros, apreendendo experiências e incorporando-as a seu discurso. 

O texto, assim como o discurso, não é visto isoladamente, mas relacionado a 

outros textos similares ou próximos a ele. Cinema e literatura podem, portanto, 

relacionar-se de várias maneiras e o fazem frequentemente, sem que para isso, 

cada sistema sígnico deixe de ser analisado separadamente. 

A Literatura Comparada, tal como visto anteriormente, surgiu no século XIX 

de maneira sistematizada na Europa e seu objetivo primário era confrontar duas ou 

mais literaturas, estabelecendo influências entre autores. Posteriormente, passou a 
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levar em conta fatores externos aos textos confrontados, ou seja, os contextos 

tornaram-se tão importantes quanto os elementos presentes na composição do 

discurso ficcional. Hoje em dia, vem aumentando seu campo de atuação. Seu viés 

atual dedica-se a estudar a relação entre literatura, vida cultural e outras artes. Em 

outras palavras, é o estudo 

 

das relações entre literatura, de um lado, e outras áreas de 
conhecimento, e da crença, tais como as artes (ex.: pintura, 
escultura, arquitetura, música), filosofia, história, ciências sociais, 
religião etc., de outro. Em suma, é a comparação da literatura com 
outras esferas da expressão humana. (NITRINI, 1997, p. 28) 

 

O trabalho do comparativista, então, procura explorar ao máximo as 

características dos textos confrontados para identificar relações dialógicas existentes 

entre eles.  

Sabe-se que existem distanciamentos entre texto verbal e texto imagético e 

isso ocorre, pois cada um deles apresenta códigos organizados de forma distinta. 

Um filme não é um livro, assim como cinema não é literatura. No entanto, a imagem, 

instrumento da primeira, e a palavra, ferramenta da segunda, fazem das duas 

expressões artísticas linguagens, que, cada qual a sua maneira, interajam-se e se 

relacionam. Isso não significa que uma seja superior à outra, apenas que trabalham 

e encantam de maneiras distintas. 

Enquanto os autores se comunicam com seus leitores por meio de palavras, 

expressões e metáforas algumas vezes acompanhadas de figuras, reunidas, quase 

sempre, em páginas de papel que dão forma aos livros, os diretores, produtores, 

atores, entre outros membros participantes da produção de um filme, fazem-no por 

intermédio de imagens em movimento, cuidadosamente editadas e vinculadas a 

sons, músicas, falas e uma série de outros elementos organizados que, juntos, são 

transmitidos em cinemas, televisores, computadores, etc. 

A linguagem literária possibilita uma maior variedade de interpretações de 

suas histórias, já que, cada leitor consegue recriar em sua cabeça, a cada leitura 

feita em diferente tempo e espaço, um tipo físico e psicológico para as personagens 

ou diferentes ambientes para os cenários. A linguagem cinematográfica, em 

contraponto, tem a vantagem de apresentar simultaneamente tempo, espaço e 

personagens. As duas, porém, estimulam a imaginação, a fantasia, ainda que de 

maneiras diferentes. 
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Só essas características já mostram as infinitas diferenças que há entre as 

duas linguagens. Mesmo assim, tanto a manifestação linguística, quando a artística, 

objetivam a comunicação e as duas dependem do conhecimento prévio do 

leitor/espectador, de seu repertório cultural para transmitirem sua mensagem e 

serem entendidas.  

Desta forma, tendo em vista o grande avanço no campo da Literatura 

Comparada e considerando as especificidades de cada linguagem, ao longo deste 

trabalho foram destacadas algumas características que definem o romance de José 

Saramago, As intermitências da morte, e a animação de Tim Burton, A Noiva 

Cadáver, possibilitando, ainda, identificar semelhanças entre elas. 

Dentre os tópicos destacados, o de maior evidência, foi o da morte.  

Geralmente envolvida em um misto de medo, mistério, repulsa e curiosidade, 

a morte costuma ser um tema pouco discutido, ainda que recebido e encarado de 

diferentes maneiras pelas diversas sociedades e crenças atuais. 

Vista naturalmente pelas sociedades do início do século XIX, a morte era 

suportável, mesmo que aceita com certo pesar. Com o passar dos anos, foi sendo 

considerada um fardo, ou seja, o luto tornou-se exagerado, as cerimônias dolorosas 

e a mudança de ritual fez do morrer um sofrimento e do tema um tabu. 

Nesta perspectiva, a literatura, o cinema e muitas representações artísticas 

fazem, principalmente hoje em dia, com que o leitor, diante do assunto, veja a morte 

de outra maneira, possibilitando descobrir, sobretudo, sua ligação com a vida. Com 

José Saramago e Tim Burton, isto não foi diferente.  

A trama de Saramago inicia-se com uma hipótese: o que aconteceria se a 

morte deixasse de existir? Em um país desconhecido, sem nenhum motivo, as 

pessoas param de morrer. O episódio, a princípio, é recebido com euforia, mas, ao 

passar do tempo, o caos instaurado transforma a felicidade em desespero. Nos 

capítulos seguintes, tem-se a explicação dos fatos e a exposição do problema antes 

apresentado pela frase de abertura: “No dia seguinte, ninguém morreu”.  

Por um lado, é certo que as pessoas já não morriam, porém isso não 

significava que o tempo tinha parado. Tais consequências permitem refletir sobre a 

relação vida e morte, amor e ódio, opostos que ao mesmo tempo se complementam 

e se excluem. Saramago vai além: mostra que o amor transcende a própria morte. 
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O romance encontra-se dividido em duas partes mais marcantes. Na primeira 

delas é contada a grave situação em que o Estado, a Igreja, as instituições públicas 

e a sociedade enfrentam depois que a morte deixa de existir.  

Entre os mecanismos utilizados pelo autor, o mais presente deles ao longo da 

narrativa é a ironia.  

 

Já o caso de deus é diferente. Por muito que se esforçasse nunca 
conseguiria tornar-se visível aos olhos humanos, e não porque não 
fosse capaz, uma vez que a ele nada é impossível, é simplesmente 
porque não saberia que cara pôr. [...] Há também quem diga que, 
para nós, é uma grande sorte que deus não queira aparecer-nos por 
aí, porque o pavor que temos da morte seria como uma brincadeira 
de crianças ao lado do susto que apanharíamos se tal acontecesse. 
(SARAMAGO, 2005, p. 145-146) 

 

A ironia apresentada no trecho citado deixa clara a posição do autor. Por meio 

de seu narrador, além de referir-se a Deus com letra minúscula, igualando-o aos 

demais seres, Saramago busca retratar a sociedade em que vivia acostumada a 

justificar todo e qualquer episódio referente à morte sob a visão da Igreja.  

Em seu estudo sobre o assunto, Philippe Ariès (2003), entende que a 

percepção sobre a morte está ligada quase sempre à religião, não importa a crença 

nem a interpretação que cada uma delas faz do morrer. Ainda assim, talvez a única 

certeza que os humanos tenham é de que um dia irão morrer e, a partir daí, o 

sentimento de finitude, de interrupção provoca um contínuo questionamento.  

No romance de Saramago, as intermitências da morte se tornam um breve 

momento de esperança, um anseio de vida eterna. Sua ausência, no entanto, faz 

com que os fiéis passem a interrogar a Igreja e as questões referentes à vida e à 

reencarnação. O Estado enfrenta manifestações hostis das agências funerárias, 

seguradoras, bancos e outras instituições. Os assuntos econômicos e comerciais 

afetam a sociedade como um todo. A morte, por sua vez, começa a figurar-se como 

um objeto de comércio com o qual se pode obter dinheiro e poder. 

Em As Intermitências, ainda que o autor deixe claro que se trata de uma 

sociedade que vive sob o regime monárquico, o país mantém-se desconhecido e 

não é nomeado, como visto no trecho a seguir. 

 

É de presumir, portanto, que o dinheiro seja de boa qualidade e 
esteja coberto pelas leis em vigor, a não ser que, conhecidos como 
são os talentos mistificados da morte, o motorista do táxi, sem se dar 
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conta de que estava a ser ludibriado, tenha recebido da mulher dos 
óculos escuros uma nota de banco que não é deste mundo ou, pelo 
menos, não desta época, com o retrato de um presidente da 
república em lugar da venerada e familiar face da sua majestade o 
rei. (SARAMAGO, 2005, p. 185) 

 

A questão do espaço é, portanto, indefinida. Da mesma forma que o espaço 

físico no romance não é identificado, o tempo em que se desenrolam os 

acontecimentos é praticamente indefinido. A referência a alguns objetos - 

computador, televisão, telefone, taxi, etc. – permite-nos depreender que a história 

está ambientada em tempos modernos, possivelmente entre os séculos XX e XXI. 

 

[...] perguntar-se-á como o conseguia se não tem língua nem de 
onde lhe venha a saliva, isso, meus caros senhores, foi nos felizes 
tempos do artesanato, quando ainda vivíamos nas cavernas de uma 
modernidade que mal começava a despontar, agora os sobrescritos 
são dos chamados autocolantes, retira-se-lhes a tirinha de papel, e já 
está, dos múltiplos empregos que a língua tinha, pode dizer-se que 
este passou à história. (Idem, Ibidem, p. 179) 

 

É por meio da “máphia”, poderoso grupo vinculado à elite do governo, no 

entanto, que se consegue notar a sátira do autor às sociedades contemporâneas e, 

por conta disto, ambientar a obra em tempos atuais. Aproveitando-se da crise, a 

“máphia” estaria fazendo um negocio tão impróprio, sujo e ilegal como os que 

acontecem hoje em dia, como corrupção, tráfico de drogas, comercialização ilegal 

de armas. Crimes, punidos por lei, mas que dão lucro vultoso e imediato àqueles 

que burlam as leis e os princípios éticos. 

Quanto às personagens, contata-se que são identificadas por suas funções, 

classes sociais ou traços marcantes; e mesmo não sendo nomeadas, tais aspectos, 

permitem ao leitor diferenciá-las umas das outras ou caracterizá-las. 

A primeira intermitência desenvolve-se, portanto, durante a parte inicial do 

romance. Ao anunciar seu regresso, por meio de uma carta enviada ao diretor geral 

do jornal local, a morte informa que a partir das 12 horas daquele mesmo dia as 

pessoas voltariam a morrer e receberiam, antes disto, um envelope violeta 

marcando o dia do acontecimento. 

Diante da notícia de seu inevitável regresso, a população tem a oportunidade 

de voltar a realizar cerimônias e rituais vinculados ao fim da vida e, apesar de 
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apreensivas com a nova atitude tomada pela ceifeira, elas festejam a volta à 

normalidade.  

A segunda parte do romance é marcada pela relação entre a morte, as cartas 

e o músico. É neste momento, também, que a morte dá o primeiro passo em seu 

processo de humanização. Consequentemente, é aí que se manifesta a 

carnavalização presente na obra.  

 

Devo explicar que a intenção que me levou a interromper a minha 
actividade, a parar de matar, a embainhar a emblemática gadanha 
que imaginativos pintores e gravadores doutro tempo me puseram na 
mão, foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam 
uma pequena amostra do que seria para eles viver para sempre. 
(SARAMAGO, 2005, p.99) 

 

A carnavalização, tal como expõe Bakhtin em sua obra intitulada A cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, é a 

transposição do espetáculo do carnaval e suas relações com a cultura popular da 

Idade Média e do Renascimento às obras literárias. Em outras palavras, é a 

adaptação do espírito carnavalesco, em que o profano e o sagrado se aproximam, e 

ricos e pobres compartilhem juntos um mesmo momento de descontração e festejo, 

à literatura. Desta forma, tinha-se a criação de um novo mundo, de um mundo às 

avessas, onde a sociedade medieval se relacionava de maneira mais liberal, 

contrária às celebrações oficiais. 

Como um dos mecanismos presentes nas festividades do carnaval e na 

literatura carnavalizada, o riso tem como função regenerar as obras, tornando-as 

expressão de uma consciência nova, livre, positiva e que ajuda a romper com regras 

e tabus. 

O caráter universal do carnaval fazia com que tudo e todos se tornassem 

elementos de deboche e o riso tinha importante função nisto: ao mesmo tempo em 

que alegrava, entristecia, negava e afirmava, amortalhava e fazia reviver. 

Na trama de Saramago, quando a morte interrompe suas atividades naturais, 

faz com que os próprios humanos tenham que procurar uma solução para o 

problema e passem a exercer uma função que nunca foi deles: a de buscá-la e 

desejá-la a todo custo. Nota-se aqui, seu rebaixamento. 

Para Bakhtin, o rebaixamento é um mecanismo visto como  
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a transferência ao plano material e corporal, o da terra e do corpo na 
sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e 
abstrato. (BAKHTIN, 1987, p. 17) 

 

Com a recusa de falecimento de um violoncelista marcado para morrer, a 

morte personifica-se em uma atraente mulher de pouco mais de 30 anos de idade 

disposta a conhecer tal figura que se opôs mais de uma vez e sem saber da sua 

ordem. Deste ponto em diante, a trama literária se volta para satirizar a morte que, 

utilizando o correio, antigo método de comunicação e que, de tão antigo, só pode 

servir a ela mesma, Saramago a constrói conservadora, um pouco confusa e com 

traços humanos, já que mostra, ao decorrer dos acontecimentos, uma instabilidade 

emocional e afetiva, ainda que seja sempre implacável. 

O artista, por sua vez, apaixonado pela música, por seu cão e por uma vida 

simples e solitária, enfrenta e intriga a morte por seu jeito um pouco bobo, mas gentil 

e amoroso, que a transforma. Tal amor é uma conquista, um descobrimento dela 

mesma diante do outro.  

Vele lembrar que a carnavalização está ligada às atitudes da personagem que 

vai à Terra buscando vingar-se daquele que atrapalhou o andamento natural de seu 

trabalho, sem importar-se em inverter o curso da vida. Nota-se que a suspensão da 

hierarquia e a desconstrução do sentido de morrer é marcada pelo riso e pela ironia, 

uma vez que, personificada em uma bela mulher, a morte é carregada de vida. 

Desta forma, com o decorrer dos acontecimentos, ela, antes caracterizada 

como “impiedosa, cruel, tirana, vampira, Drácula de saias, serial killer”, entre outros 

adjetivos, agora, humana, busca reconstruir sua identidade, ganha sentimentos e 

novas características. É preciso, portanto, dar-lhe um novo nome, já que, ao 

apaixonar-se pelo violoncelista e decidir viver para sempre com ele, ainda que, mais 

uma vez, tenha que deixar de cumprir com suas obrigações naturais, a morte tal 

como era, morre para nascer outra, mais humana, romântica, totalmente 

transfigurada pelo amor. 

Assim, após destruir a carta remetida ao músico, o homem que a transformou, 

 

A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem 
compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, 
sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia 
seguinte ninguém morreu. (SARAMAGO, 2005, p. 2001) 
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Como mostra a citação, o final do romance reconduz o leitor ao principio da 

história, já que a frase de abertura é a mesma da oração final.  

Saramago cria nesta narrativa um romance polifônico, definido por Bakhtin, 

como anteriormente apontado, como aquele romance em que as personagens são 

dotadas de palavras e consciência próprias, que manifestam uma visão de mundo 

independente da defendida pelo autor. 

Buscando valorizar a interação dialógica, neste tipo de romance percebe-se 

uma variedade de temas e confrontos ideológicos, em que cada personagem age 

como um ser autônomo, expressa seu pensamento e conserva sua autenticidade, 

sem interessar-se se sua visão de mundo coincide ou não com a do autor. Isto 

ocorre, pois cada uma delas fala com sua voz e mostra sua independência e 

particularidades em relação as outras personagens, narrador e autor.  

Tim Burton, por sua vez, por meio de A Noiva Cadáver, constrói o conceito de 

morte com muita leveza e alegria. No filme, a morte não é vista como um fim e nem 

tem a concepção clássica que a igreja católica transmite, de que apenas a alma dos 

bons sobreviverá. Burton acredita que a morte é a uma continuação, um recomeço 

onde todos poderão ter a chance de corrigir erros passados e traçar caminhos 

diferentes dos escolhidos em vida. 

Baseada em um conto popular russo-judeu do século XIX e  ambientada em 

um povoado vitoriano do século XIX, a fábula conta a relação entre dois jovens – 

ela, herdeira de uma família tradicional, porém falida e ele, filho de novos ricos, sem 

classe e que buscam pertencer a alta sociedade – que devem casar-se por 

conveniência. Não fosse pelo já conhecido estilo gótico e sombrio de Burton, o que 

se esperaria da produção, ao assistir seus minutos iniciais, era uma história de amor 

um tanto quanto previsível. 

A animação inicia-se com o protagonista, Victor, desenhando uma borboleta 

em um papel. Após o inseto que servia de esboço, antes preso em um vidro, ser 

libertado pelo menino, o ambiente em que este vive passa a ser revelado. Com o 

decorrer da história, o espectador percebe que o animal é o retrato da personagem. 

Bobo, medroso, preso a um mundo cheio de regras e tradições e sem poder nem 

mesmo decidir seu próprio destino, o jovem Van Dort vive enclausurado em casa, 

como num casulo, obedecendo as regras, normas e vontades impostas por seus 

pais. 



88 

 

Com o tempo e a ajuda de Emily e Victoria, ele acaba libertando-se. Tal 

processo de transformação mostra uma morte simbólica, a passagem de uma forma 

para outra, de uma vida para outra.  

Neste momento, ainda que as duas personagens femininas assumam o papel 

de heroínas da história, vale salientar diferenças apresentadas por elas. 

Victoria é a típica menina romântica do século XIX. Tímida e passional 

acredita no amor e apesar de se submeter às imposições de seus pais demonstra, 

por outro lado, ter mais iniciativa do que Victor quando decide ajudá-lo e lutar por 

ele. É a personagem que se opõe a cadáver Emily, já que possui a única coisa que 

esta não tem: vida, representando a beleza viva, contrapondo-se à morta.  

Consequentemente, a personagem mais fascinante e menos previsível da 

narrativa é a própria Noiva Cadáver, que não deixa de ser o centro da história. Ao 

aparecer pela primeira vez, Emily assusta e provoca medo e desconforto nos 

espectadores, já que se encontra em avançado estado de decomposição, ainda que 

esteja vestida de noiva. Pela maneira como é representada, no entanto, e por suas 

características psicológicas, ao longo da animação deixa de ser vista como uma 

ameaça e conquista a atenção e a preferência do público que se identifica com ela e 

passa a torcer por sua felicidade. 

Além das personagens, nota-se que o espaço em que ocorrem os 

acontecimentos também é muito significativo. A narrativa fílmica desenrola-se em 

dois mundos diferentes e que se contrapõem, acentuando a quebra de valores 

morais e sociais. Contraposições e inversões são frequentes nas produções de Tim 

Burton e é por meio delas que se apreendem as diferenças e os conflitos entre os 

dois mundos, bem como o processo de carnavalização que se instaura ao longo da 

narrativa. 

Em A Noiva Cadáver, apesar de ser possível dizer que a vila e a casa em que 

Victor, Victoria e as demais personagens vivem, localiza-se em um pequeno 

povoado da época Vitoriana, como ocorre no romance de Saramago, não se pode 

afirmar onde tal lugar se encontra. Percebe-se, contudo, por meio de elementos 

presentes na construção da vila, que a narrativa está ambientada no século XIX.  Ao 

se retomar este período histórico, é possível associar as personagens, pelos seus 

nomes de família, retratos a óleo dos antepassados expostos nas paredes das 

casas e atitudes, à imagens de reis e rainhas, nobres e burgueses.  
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O Mundo dos Mortos, em contraponto, embora seja construído como um 

mundo subterrâneo, apresentando imagens de esqueletos, teias de aranha, caixões 

entre outros elementos que remetem à morte e muitas vezes, causa repulsa, é 

caracterizado pela presença de cores vibrantes, pela música, pela constante alegria 

dos habitantes mortos e outros elementos cômicos que provocam o riso. São 

frequentes nas produções de Tim Burton, os processos de inversão.  

Faz-se necessário destacar, mais uma vez, que o riso, presente nas obras 

carnavalizadas, é intensamente associado ao grotesco que, em meio a esse 

ambiente traz à tona imagens ligadas ao chamado “baixo corporal”, aos atos de 

morrer, comer, excretar, parir, etc. 

Assim, a aparição de Emily como um cadáver em decomposição rompe o 

efeito estético de toda obra tradicional e, como visto antes, num primeiro momento, 

causa terror e aversão. A personagem, contudo, por todas as boas características 

que carrega com ela, encanta ao invés de provocar repúdio.  

É fundamental que se lembre de que a passagem do Mundo dos Vivos ao 

Mundo dos Mortos, na animação, se faz por meio de uma descida e esta é a 

principal marca do processo de carnavalização descrito por Bakhtin. Contrastando 

com a ordem natural das coisas, em que o morto faz a passagem da terra ao céu, 

em A Noiva Cadáver, é a morta que sobe para levar seu amado à sua morada, no 

mundo subterrâneo. 

Desta forma, a marca da carnavalização no obra de Burton está nitidamente 

ligada à Emily e a suas atitudes diante da vida e do amor. 

A cena final da animação representa um verdadeiro “felizes para sempre”, já 

que Victor e Victoria ficam juntos, conseguem destruir o mal e Emily, sentindo-se 

liberta e feliz, decompõem-se em múltiplas borboletas. Assim como visto no romance 

de Saramago, o fim da narrativa cinematográfica remete ao seu início, já que nesta 

Victor aparece desenhando e posteriormente libertando uma borboleta. Este 

movimento circular das duas obras remete, pois, ao ciclo da vida humana, de 

começo e fim, propondo uma forma de repensar o viver e o morrer: só o amor é 

capaz de superar a morte. 

A morte é apresentada, portanto, como uma continuação da vida e nas duas 

produções, o riso é usado para negá-la como sinônimo de finitude da vida.  

Assim sendo, neste trabalho procurou-se desenvolver um estudo analítico-      

-comparativo de dois textos de sistemas sígnicos diferentes, a fim de apreender 
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como se dá, em cada um deles, o processo de carnavalização da morte, 

identificado, em ambos casos, por meio de suas protagonistas.  

Lançadas no mesmo ano, em 2005, tanto As Intermitências da morte como A 

Noiva Cadáver, dialogam entre si em muitos aspectos. Ambientadas em diferentes 

séculos, no entanto, são caracterizadas de acordo com a época que retratam. 

Talvez isto se deva ao fato de Saramago ser considerado um autor contemporâneo 

e esteja ligado à questões políticas e éticas de seu tempo, rompendo com uma 

estética literária clássica. Já Tim Burton, apesar de seu estilo sombrio e por vezes 

macabro, acaba apoiando-se, de certa forma, no Romantismo do século XIX para 

dar vida a suas personagens. 

 

Um romance gótico vitoriano adaptado de um conto folclórico russo 
[...] [que] está em contato com o mundo real e, ao mesmo tempo, 
também está em descompasso. (WOODS, 2011, p. 303) 

 

Os dois autores apresentam uma particularidade em comum, ou seja, 

conseguem explorar a fantasia e apresentar o incomum de forma notável, pois 

mesmo sabendo que pouco de suas histórias seja provável, o leitor transporta-se 

para dentro delas como se tudo fosse possível e, ao final, acaba envolvido. 

Rompem-se as barreiras entre o real e o imaginário. 

Desta forma, pode-se concluir que as duas obras apresentam uma visão de 

morte às avessas, tratando-a de maneira carnavalizada. Romance e animação 

debatem sobre o mesmo tema, ainda que apresentem uma importante diferença: 

enquanto em As intermitências da morte, a protagonista personifica-se em uma bela 

mulher que “sobe” à Terra decidida a acabar com a vida de um músico que se nega 

a morrer, em A Noiva Cadáver, a simpática cadáver Emily “desce” ao mundo 

subterrâneo, alegre e colorido em que vive, levando consigo seu amado Victor, que, 

apesar de vivo, parece mais morto que ela mesma. Emily mostra ao jovem que a 

próxima vida pode ser mais divertida que aquela que ele está vivendo. O filme A 

Noiva Cadáver não é apenas uma narrativa de passagem à vida adulta, mas é, 

sobretudo, uma fabula burtoniana, cuja singularidade está em estabelecer uma 

ponte entre o universo da fantasia e o mundo cotidiano, sem deixar de questionar 

sobre a finitude humana. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: 

 

Ficha Técnica do filme 

 

TÍTULO: A Noiva Cadáver 

TÍTULO ORIGINAL: Tim Burton’s Corpse Bride  

ANO: 2005  

DURAÇÃO: 77 min.  

PAÍS: Estados Unidos 

DIRETOR: Tim Burton, Mike Johnson  

DUBLAGEM ORIGINAL: Johnny Depp (Victor Van Dort), Helena Bonham Carter 

(Noiva Cadáver), Emily Watson (Victoria Everglot), Tracey Ullman (Nell Van 

Dort/Hildegarde), Paul Whitehouse (William Van Dort/Mayhew/Paul, o mordomo), 

Joanna Lumley (Maudeline Everglot), Albert Finney (Finis Everglot), Richard E. Grant 

(Barkis Bittern), Christopher Lee (Pastor Galswells), Michael Gough (Elder 

Gutknecht). 

ROTEIRO: Pamela Pettler & Caroline Thompson  

PRODUÇÃO: Tim Burton e Allison Abbate. 

TRILHA SONORA: Danny Elfman  

FOTOGRAFIA: Pete Kozachik  

GÊNERO: Animação  

PRODUTORA: Warner Bros. Pictures 
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Anexo 2:  

 

Música “According to plan”11 

Compositor: Danny Elfman 

 

Victor´s parents: It's a beautiful day / It's a rather nice day / A day for a glorious 

wedding / A rehearsal, my dear, to be perfectly clear / A rehearsal for a glorious 

wedding / Assuming nothing happens that we don't really know / That nothing 

unexpected interferes with the show / And that's why everything / Every last little 

thing / Every single tiny microscopic little thing must go / According to plan / Our son 

will be married / According to plan / Our family carried / We'll go right into to the 

heights of society / To the costume balls / In the hallowed halls / Rubbing elbows with 

the finest / Having crumpets with her highness / We'll be there, we'll be seen / Having 

tea with the queen / We'll forget everything / That we've ever ever been. 

 

Victoria´s parents: It's a terrible day / Now don't be that way / It's a terrible day for a 

wedding / It's a sad, sad state of affairs we're in / That has led to this ominous 

wedding / How could our family have come to this? / To marry off our daughter to the 

noveaux-rich / They're so common / So coarse / Oh, it couldn't be worse! / It couldn't 

be worse? / I'm afraid / I disagree / It could be land-rich bankrupt aristocracy, without 

a penny to their name / Just like you and me / Oh, dear / And that's why everything / 

Every last little thing / Every single tiny microscopic little thing must go / According to 

plan / Our daughter will wed / According to plan / Our family lead / From the depths of 

deepest poverty / To the noble realm / Of our ancestors / And who'd have guessed in 

a million years that our daughter, with the face / Of an otter in disgrace / Would 

provide our ticket to our rightful place? 

 

Victoria: What if Victor and I don't like each other? 

 

Victoria´s mother: Do you suppose your father and I like each other? 

 

                                                             
11 Letra da música disponível em: < http://www.vagalume.com.br/noiva-cadaver-trilha-
sonora-11/according-to-plan-traducao.html#ixzz1x7tdex00 > - Acesso em 01 de maio de 
2012. 
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Victoria: Surely you must a little. 

 

Victoria´s parents: Of course not! / Get those corsets laced properly / I can hear you 

speak without gasping / Marriage is a partnership / A little tit-for-tat / You'd think a 

lifetime watching us might have taught her that / Might have taught her that / 

Everything must be perfect / Everything must be perfect / Everything must be perfect 

/ Everything must be perfect / Perfect / The VanDorts and the Everglots / That's why 

everything / Every last little thing / Every single tiny microscopic little thing must go / 

According to plan! 
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Anexo 3: 

 

Música “According to plan” – Tradução12 

Compositor: Desconhecido 

 

Pais do noivo: É uma bela manhã / Para um glorioso casório / Um ensaio, querida, 

para ser mais exato / Um ensaio para um grande casório / Contanto que não haja 

um imprevisto qualquer / Ninguém para perturbar ou meter a colher / Por isso, cada 

um e todos os mínimos e mesmo microscópicos detalhes devem funcionar / De 

acordo com o plano / Nosso filho vai casar / De acordo com o plano / E a família 

será / Elevada ao status de classe A / Aos salões reais / E às catedrais / Reuniões 

com a nobreza / E chá das cinco com Sua Alteza / Para sermos vistos e ver / 

Maiorais vamos ser / Na elite viver / E o passado esquecer. 

 

Pais da noiva: Que terrível manhã / Melhore esse humor / Tão imprópria para um 

casamento / Os negócios vão de mal a pior / E agora esse grande tormento / 

Seremos forçados a pagar esse mico? / Casar a nossa filha / Com um novo rico / 

Tão comuns / Tão insossos / É o fundo do poço / Fundo do poço? Lamento 

discordar / Podiam ser falidos / Nobres de museu / Sem um centavo para gastar / 

Como você e eu / Ai, querido / Por isso, cada um / E todos os mínimos / Mesmo 

microscópicos detalhes / Devem funcionar / De acordo com o plano / Vai ter de 

casar / De acordo com o plano / Para nos levantar / Da pobreza e da ruína totais / E 

poder honrar / Nossos ancestrais / Quem diria então / Como imaginar / Nossa filha e 

seu carão / De uma lontra sem ação / Poderia ser a nossa salvação. / Casamento é 

uma parceria / Um toma-lá-dá-cá / A vida inteira ela nos observou / E, como nós, ela 

fará / Como nós, ela fará. 

 

Todos: Tudo deve ser perfeito / Tudo deve ser perfeito / Tudo deve ser perfeito / 

Tudo deve ser perfeito / Por isso, cada um / E todos os mínimos / Mesmo 

microscópicos detalhes / Devem funcionar / De acordo com o plano. 

 

                                                             
12  Letra da música disponível em: < http://www.vagalume.com.br/noiva-cadaver-trilha-
sonora-11/according-to-plan-traducao.html#ixzz1x7tdex00 > - Acesso em 01 de maio de 
2012. 
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Anexo 4: 

 

Música: “Remains of the day”13 

Compositor: Danny Elfman 

 

Bonejangles: Hey! / Give me a listen you corpses of cheer / Leastles of you who still 

got an ear / I'll tell you a story make a skeleton cry / Of our own jubiliciously lovely 

corpse Bride. 

 

Chorus: Die, die we all pass away / But don't wear a frown cuz it's really okay / And 

you might try 'n' hide / And you might try 'n' pray / But we all end up the remains of 

the day / Yeah yeah yeah yeah yeah / Yeah yeah yeah... 

 

Bonejangles: Well our girl is a beauty known for miles around / When a mysterious 

stranger came into town / He's plenty good lookin' / but down on his cash / And our 

poor little baby / She fell hard and fast / When her daddy said no / She just couldn't 

cope / So our lovers came up with a plan to elope. 

 

Chorus: Die, die we all pass away / But don't wear a frown cuz it's really okay / And 

you might try 'n' hide / And you might try 'n' pray / But we all end up the remains of 

the day / Yeah yeah yeah yeah yeah / Yeah yeah yeah... 

 

Bonejangles: So they conjured up a plan to meet late at night / They told not a soul / 

Kept the whole thing tight / Now her mother's wedding dress fit like a glove / You 

don't need much when you're really in love / Except for a few things, or so I'm told / 

Like the family jewls and a sachel of gold / Then next to the grave yard by the old oak 

tree / On a dark foggy night at a quarter to three / She was ready to go / But where 

was he / And then? / She waited / And then? / There in the shadows, was it the man? 

/ And then? / Het little heart beat so loud / And then? / And then baby, everything 

went Black / Now when she opened her eyes she was dead as dust / Her jewls were 

missin' and her heart was bust / So she made a vow lyin' under that tree / That she'd 

                                                             
13 Letra da música disponível em: < http://www.vagalume.com.br/noiva-cadaver-trilha-
sonora-11/remains-the-day-traducao.html#ixzz1x7zNLotK > - Acesso em 01 de maio de 
2012. 
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wait for her true love to come set her free / Always waiting for someone to ask for her 

hand / When out of the blue comes this groovy young man / Who vows forever to be 

by her side / And that's the story of our own corpse bride. 
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Anexo 5: 

 

Música: “Remains of the day” – Tradução14 

Compositor: Desconhecido 

 

Bonejangles: Ei, caros defuntos / A sua atenção / Ou quem de vocês tiver audição / 

Vou contar uma história / Melancólica demais / De uma noiva-cadáver / Sedenta de 

paz. 

 

Refrão: Vai, vai chegar sua vez / A morte virá / Não importa o freguês / Você pode 

até se esconder e rezar / Mas do funeral não irá escapar / É isso aí. 

 

Bonejangles: Bem, a nossa garota / Era mesmo um pitéu / Mas um dia encontrou / 

Um sujeito cruel / Ele era bonito / Mas sem um tostão / E a pobre garota gamou no 

vilão / O papai disse não / Ela não quis ouvir / E então os pombinhos / Tramaram 

fugir. 

 

Refrão 

 

Bonejangles: Isso mesmo / Muito bem / Vamos lá, pessoal / Continuem / Isso / 

Gostei / Muito bem, Chancy / Continue / Que bonito! / Eles então combinaram / De 

se encontrar / No meio da noite / E segredo guardar / O vestido da mamãe / Serviu 

muito bem / Quem tem amor / Não precisa de bens / Exceto umas coisas / Por 

precaução / Como as joias da casa / Um anel de um milhão / Junto ao cemitério / 

Sob o flamboyant / Nevoeiro / escuro / Às três da manhã / Ela pronta para ir / Mas e 

o galã? / E então? / Ela esperou / E então? / No meio das sombras, seria o rapaz? / 

E então? / O coração batendo / E então? / E então, queridos / Tudo ficou escuro / 

Quando ela abriu os olhinhos / Estava morta, então / As joias roubadas / Que 

desilusão / A moça jurou que iria esperar / Por um amor verdadeiro / Que a viesse 

livrar / Sempre assim esperando / Seguia em paz / Até que chegou o distinto rapaz / 

Juntou-se a ela e a história real / De noiva-cadáver / Chegou ao final. 

                                                             
14 Letra da música disponível em: < http://www.vagalume.com.br/noiva-cadaver-trilha-
sonora-11/remains-the-day-traducao.html#ixzz1x7zNLotK > - Acesso em 01 de maio de 
2012. 


