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Ser enterrado vivo é, fora de qualquer dúvida, o mais terrífico daqueles extremos que já 

couberam por sorte aos simples mortais. [...] Podemos asseverar, sem hesitação, que 

nenhum acontecimento é tão horrivelmente capaz de inspirar o supremo desespero do 

corpo e do espírito como ser enterrado vivo. 

O enterramento prematuro (1844) de Edgar Allan Poe. 

 

Tim Burton (1958-  ), cineasta, escritor e artista norte-americano, construiu  em seus 

trabalhos (filmes, desenhos e poemas narrativos),um projeto narrativo único, 

caracterizado por um estilo forte e singular. Suas fontes de inspiração são os elementos 

das narrativas gótica, fantástica e dos contos de fadas (SOARES; SIMÕES, 2008; 

NABIS, 2010), com o forte apelo da literatura infantil e juvenil sendo traços evidentes 

em suas criações. Desta forma, Burton concretiza sua marca singular, na qual, de modo 

recorrente, destacam-se aspectos do gótico, que adquirem uma nova roupagem em suas 

narrativas tão fortemente marcadas pela intertextualidade. Essa intertextualidade 

perceptível em suas obras está relacionada principalmente com obras literárias clássicas 

do gênero gótico, no qual irei me deter nas análises. Parto dos estudos de teóricos sobre 

a narrativa (JAMESON, 1996; CULLER, 1999); sobre as configurações do gótico na 

narrativa (Groom, 2012); e sobre noções de intertextualidade, conforme teorizada por 

Kristeva (1986), a partir do pensamento de Bakhtin, para estudar um recorte das ficções 

do autor. Meu objetivo é apontar e analisar os elementos de reconfiguração do gótico, 

entrecruzando as ideias dos/as teóricos/as acima mencionados com as de estudiosos/as 

dedicados/as à obra de Burton, como Ferenczi (2010), He e Magliozzi (2011) e De 

Baecque (2011). Para ilustrar a argumentação, analiso as formas pelas quais o curta 

metragem Vicent (1982) e o filme Frankenweenie (2012) dialogam intertextualmente 

com alguns dos contos e poemas de Edgar Allan Poe e com Frankenstein ou o Moderno 
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Prometeu (1818) . Em continuidade a esta linha da reflexão, que repensa as 

reconfigurações contemporâneas do gótico, saliento o alinhamento de Burton com tal 

tendência estética, o que contribui para a (re)leitura literária do gênero gótico em seus 

desdobramentos formais híbridos, no caso, o cinema. 

  

Palavras-chave: Tim Burton, Gótico, Narrativa contemporânea, cinema. 

 

Desenterrando o Gótico 

O pequeno pálido Timothy Walter Burton, que futuramente ficou mais 

conhecido como "Tim" Burton, nasceu em 25 de agosto de 1958, em Burbank, 

Califórnia, Estados Unidos. Tornou-se Cineasta, escritor e artista, construiu em seus 

trabalhos (filmes, desenhos e poemas narrativos), um projeto narrativo único, 

caracterizado por um estilo forte e singular. Suas fontes de inspiração são os elementos 

das narrativas góticas clássica, fantástica e dos contos de fadas (SOARES; SIMÕES, 

2008; NABIS, 2010), com o forte apelo da literatura infantil e juvenil sendo traços 

evidentes em suas criações. Dentre seus trabalhos cinematográficos com elementos da 

narrativa gótica, destacam-se os filmes: Edward Mãos-de-Tesoura (1990), O Estranho 

Mundo de Jack (1993), A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (1999), A Noiva-Cadáver 

(2005), Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007) Frankenweenie 

(2012). E para este artigo destaco o curta-metragem Vincent de 1982.  

Burton concretiza sua marca singular, na qual, de modo recorrente, destacam-se 

aspectos do gótico, que adquirem uma nova roupagem em suas narrativas tão 

fortemente marcadas pela intertextualidade. Essas noções de intertextualidade, 

conforme teorizada por Kristeva (1986), a partir do pensamento de Bakhtin. Essa 

intertextualidade perceptível em suas obras está relacionada principalmente com obras 

literárias clássicas das narrativas góticas.  

Um grande exemplo das narrativas góticas foram os trabalhos do escritor Edgar 

Allan Poe (1809-1849) autor, poeta e crítico literário, conhecido por seus contos e 

poemas que envolvem morte, mistério e horror. Poe é geralmente considerado o 

inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao 

emergente gênero de ficção científica. Poe trouxe para suas narrativas um novo ponto de 



vista psicológico do macabro, da loucura, do mistério e principalmente da morte, desta 

forma reinterpretando as narrativas góticas. Os elementos encontrados em suas 

narrativas leva-nos a duvidar muitas vezes dos/as narradores/as que são instáveis, 

duvidosos e inconstantes.  

A importância de Poe para a literatura, principalmente nas narrativas góticas, é 

muito grande. Seus textos influenciaram escritores/ras como Agatha Christie (1890- 

1976), Charles Dickens (1812- 1870), Herman Melville (1819- 1891), Sir Arthur Conan 

Doyle (1859 - 1930) entre outros. Muitos de seus contos foram adaptados para o cinema 

como “A Queda da Casa de Usher” em 1928, "Os Assassinatos da Rua Morgue" em 

1932, "O Gato Preto" em 1934. A influência de Edgar Allan Poe tanto na literatura 

quanto no cinema é tão forte e evidente que não poderia faltar nos trabalhos de Tim 

Burton. O mais evidente seria em Vincent. O primeiro filme de curta-metragem de 

animação de Tim Burton, produzido em 1982. Este filme retrata a infância do jovem 

excêntrico Vincent Malloy, que, para De Baecque (2010), pode reproduzir um pouco da 

infância de seu realizador e também a sua admiração por Vincent Price. Este último 

muito influenciou suas criações. De Barque lembra-nos que 

 

Burton sempre viveu com as criaturas de fantasia, filmes de horror e filmes 

B. Acima de tudo, o ídolo de seus pensamentos, sonhos e pesadelos era o ator 

Vincent Price, nascido em St. Louis em 1911, que já apareceu em seis 

adaptações das histórias de Edgar Allan Poe, dirigido por Roger Corman, d’A 

casa de Usher (1960)
2
 (DE BAECQUE, 2012, p.12). 

 

Para ilustrar como os elementos da narrativa gótica estão configurados nos 

trabalhos de Burton, utilizo dos conceito de intertextualidade. Este termo foi introduzido 

pela primeira vez pela crítica literária Julia Kristeva na década de 1960. A partir de 

discussão e elaboração de ideias a de Bakhtin. Kristeva argumenta que nenhum texto é 

"livre" dos outros textos. “Todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto 

é absorção e transformação de um outro texto” (1986).  

A intertextualidade tem uma função importante como um quadro de referência 

que pode ajudar na interpretação de um dado texto. Permite-nos compreender os 

elementos que constroem um texto e quais textos que vieram anteriormente. E entender 

um pouco de cada variação das narrativas e seus elementos e o que eles causam nos/ as 

leitores/ras. Seguindo essa ideia podemos traçar como as narrativas passam e se 
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renovam em cada texto. Desta forma, podemos desenterrar as narrativas góticas, revivê-

las, tirá-las dos túmulos e se imortaliza-las como as narrativas obscuras.  

 

 

Do túmulo: a narrativa, o cinema e o gótico. 

 

As narrativas que causam o sentimento de horror estão na história da 

humanidade logo que os primeiros seres humanos começaram contar histórias uns para 

os outros com a intenção de causar medo.  Podemos nos lembrar das histórias que 

escutávamos na nossa infância e de como elas nos assustavam. Como esquecer a Loira 

do Banheiro, o Papa Figo, o Carro Preto entre outros. Tanto essas histórias quanto seus 

elementos e temas assustadores sempre estiveram presentes na literatura, mas foi como 

o livro O Castelo de Otranto de 1764 onde todos esses aspectos foram reunidos em uma 

obra dando o inicio aos romances góticos. Apesar de seus elementos mudarem as 

narrativas góticas clássicas sempre com seus efeitos tinham como objetivo causar medo 

aos/as leitores/às. Assim, podemos pressupor com base em J. A. Cuddon, uma definição 

do gótico a partir do dicionário literary terms & literary theory é:  

 

Um tipo de romance muito popular a partir dos anos 1790 em diante, até a 

década de 1820. Teve uma influência considerável na ficção uma vez que 

(ainda evidente na década de 1990) e é de muita importância na evolução da 

história de fantasma e a história de horror” (1999, p. 335). 

 

As narrativas que nos causam horror, medo e nos assustam sempre estiveram no 

fundo de uma cova de nosso imaginário e sempre foi simples reconhecê-las e conta-las 

como qualquer outra narrativa que nos tem sido apresentada. Segundo Culler (1999) 

isso é possível devido a nossa competência humana de contar e reconhecer uma 

narrativa. 

 

A narrativa não é apenas uma matéria acadêmica. Há um impulso humano 

básico de ouvir e narrar histórias. Muito cedo, as crianças desenvolvem o que 

se poderia chamar de uma competência narrativa básica (CULLER, 1999, 

p.85). 

 

Podemos fazer uma analogia do vasto universo das narrativas com um vasto 

cemitério cheio de túmulos e lapides de tamanhos e formas diferentes que possuem 

elementos que os compõem e nos causam diferentes reações ao olha-los. Desta mesma 



forma são as narrativas com seus elementos que constituem efeitos diferentes em nós 

quando escutamos ou lemos uma história. Para tentar compreender as narrativas é que 

surge nos estudos literários o campo na narratologia.  

 

Teoria da narrativa (“narratologia”) é um ramo ativo da teoria literária e o 

estudo literário se apoia em teorias da estrutura narrativa: em noções de 

enredo, de diferentes tipos de narradores, de técnicas. A poética da narrativa, 

como poderíamos chamá-la, tanto tenta compreender os componentes da 

narrativa quanto as analisa como a narrativas obtêm seus efeitos (CULLER, 

1999. p.85). 

 

A teoria da narrativa vem estudando as narrativas, seus elementos e seus efeitos. 

Groom (2012) a um panorama geral do Gótico no livro The gothic a very short 

introduction propõe sete tipos de obscuridade presentes para um romance gótico, que 

são:  

  

1- Meteorológica: névoas, tempestade. 

2- Topografia: florestas impenetráveis, abismos, desfiladeiros. 

3- Arquitetônicas: torres, prisões, mosteiros e conventos. 

4- Material: marcas, véus, disfarces, cortinas esvoaçantes, armaduras, tapeçarias. 

5-Textual: rumores, manuscritos, narrativas inseridas, histórias-em-histórias 

(mise en abyme). 

6- Espiritual: religioso, mistério, ocultismo, condenação. 

7- Psicológica: sonhos, visões, alucinações, drogas, sonambulismo, loucura, 

duplos, presenças fantasmagóricas, esquecimento, morte, assombrações. 

 

Todavia estes elementos sempre estiveram nas narrativas sejam elas na tradição 

oral ou em textos literários impressos que imcorporaram alguns dos elementos acima. O 

romance gótico tornou-se e ainda é muito popular, como afirmou Cuddon, e ainda 

podemos ver isto hoje em vários livros, filmes e series com temática góticas e os 

elementos acima.  

Todos esses elementos composicionais de uma narrativa gótica pode ser 

encontrados tanto no campo literário como no cinematográfico. Pois “O mecanismo de 

funcionamento da psicologia do medo do gênero gótico [...] muito tempo depois será 

largamente empregado pelo cinema de terror e suspense” (ROSSI, 2008, p. 66), 

principalmente nos anos de 1930 e 1949 em que o cinema de horror clássico se 



estabilizou e várias obras do romance gótico foram adaptadas para o cinema como o 

Frankenstein, Drácula e alguns contos de Edgar Allan Poe.
3
 

 

Essas narrativas góticas, que foram surgindo da tradição oral de contar história 

chegando ao romance gótico e logo depois ao cinema influenciaram os trabalhos de Tim 

Burton que se apropriou de seus elementos e os apresentou a uma nova roupagem, como 

o fez Edgar Allan Poe em seus contos e poemas, Poe construiu uma nova roupagem no 

Viés psicológico. Burton como Poe percorre caminhos nunca explorados antes no 

campo da literatura e no cinema, como podemos ver no curta-metragem Vincent.  

 

 

Brincando com Vincent 

 

“Dr. Seuss encontra Edgar Allan Poe” 

– Tim Burton 

 

Vincent foi o primeiro filme de curta-metragem de animação de Tim Burton, 

realizado em 1982, baseado em um dos seus poemas narrativos o curta tem a sua 

estrutura e bases de rimas semelhantes às obras do Dr. Seuss, pseudônimo de Theodor 

Seuss Geisel (1904- 1991), escritor e ilustrador norte-americano mais conhecido por ser 

o autor de populares livros infantis. Vincent conta a história de um garoto de sete anos 

que sonha em ser Vincent Price, o ícone dos filmes de terror B das décadas de 1940 a 

1970.
4
  

 

Vincent, foi tirado de um poema o qual Burton tinha escrito no estilo 

enfático, poética e fantástico do escritor infantil Dr. Seuss [...] e pretendia ser 

uma homenagem ao seu antigo ídolo, Vincent Price. (DE BAECQUE, 2012, 

p.21). 

 

Em Vincent podemos encontrar vários traços de intertextualidade tanto com 

alguns contos e poemas de Edgar Allan Poe, quanto com o cinema de horror clássico, e 
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ainda com traços biográficos de sua própria infância. Para os propósitos deste estudo, 

focarei apenas nos traços de intertextualidade com a literatura.  

O curta começa nos apresentando a Vincent, um garoto adorável de sete anos 

que mora com seus pais e sua irmãzinha e gosta das visitas de sua tia, mas que prefere 

coisas obscuras e medonhas, como fazer experiências em seu cachorro. O cenário da 

narrativa, a casa de Vincent, torna-se um laboratório que lembra o do Dr. Frankenstein 

dos filmes de horror clássico. A narrativa fílmica aborda temas semelhantes ao livro de 

Shelley. Vincent faz experiências com seu cachorro, assim como Victor o faz com 

Sparky em Frankenweenie (2012). Os temas de criação, criatura e criador, ciência, vida 

e morte são recorrentes em algumas obras de Tim Burton, tal como o são 

Frankenweenie (2012). Burton aborda os temas de forma semelhante à Shelley. Além 

disso, ele explora traços do cinema clássico de horror em adaptações da forma clássica 

para o cinema.   

 

 

 

 

He likes to experiment on his dog Abacrombie 

     In the hopes of creating a horrible zombie. 

So he and his horrible zombie dog 

Could go searching for victims in the London fog
5
  

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer da narrativa ficamos sabendo que enquanto outras crianças de sua 

idade preferem ler livros como “Go, Jane, go”, o autor preferido de Vincent é Edgar 

Allan Poe. Lendo à noite um de seus livros preferidos, Vincent descobre que sua 
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"amada esposa" pode ter sido enterrada viva no quintal da casa. Podemos observar com 

isso um traço evidente de intertextualidade com “A Queda da Casa de Usher” (1839), de 

Edgar Allan Poe, conto no qual Roderick Usher enterra sua irmã Madeline Usher viva. 

Em outros contos de Poe esse tema é recorrente como em “Berenice” de 1835 no qual o 

narrador enterra sua amada sem seus trinta e dois dentes. 

 

 

 

 While other kids read books like Go, Jane, Go! 

 Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe 

 

One night, while rearing a gruesome tale 

He read a passage that made him turn pale 

 

Such horrible news he could not survive 

For his beautiful wife had been buried alive!
6
  

 

 

 

A narrativa do curta-metragem continua e Vincent, desesperado, vai ao túmulo 

de sua amada para desenterrá-la e confirmar se ela continua viva. Porém, mais uma vez 

o espaço narrativo muda e o que seria um cemitério sóbrio cheio de lapides e túmulos na 

verdade e o jardim florido da mãe de Vincent. Ela manda-o para o quanto. Mas nos 

pensamentos de Vincent, ele havia sido mandado para a torre da desolação. Uma torre 

fria cheia de sombras, onde ele estava sentenciado a passar o resto de sua vida 

completamente sozinho com o retrato de sua bela esposa.  

 Ainda sobre a temática do retardo, há, na parede do quarto de Vincent, há um 

enorme desenho de sua esposa, pendurado. Podemos observar outra convergência 

intertextual com o conto “O Retrato Oval” (1842), no qual o narrador possui um grande 

interesse pelo (e também medo do) retrato oval de uma bela jovem morta.  
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He dug out her grave to make sure she was dead 

Unaware that her grave was his mother’s flower bed 

 

       His mother sent Vincent off to his room 

He knew he'd been banished to the tower of doom 

Where he was sentenced to spend the rest of his life 

Alone with a portrait of his beautiful wife
7
 

 

 

 

O curta termina com uma citação direta do poema clássico de Poe, “O Corvo” 

(1845), em que figura o personagem chorando a morte de sua amada.  A morte de 

mulheres jovens e belas, a melancolia, a lamentação, o desespero, a loucura do amado 

que fica eram temas muitos fortes nos contos de Poe assim como enterrar pessoas vivas. 

Podemos observar esses traços no curta-metragem Vincent onde esses mesmos temas se 

misturam com a imaginação de um menino de sete anos e sua leitura de narrativas 

clássicas do gótico. 

 

 

His voice was soft and very slow 

As he quoted The Raven from Edgar Allan Poe: 

 

“and my soul from out that shadow 

That lies floating on the floor 

Shall be lifted? 

Nevermore...”
8
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Enfim (re)enterrando o Gótico 

 

Na narrativa de Vincent são bastante legíveis as formas como Burton constrói 

uma narrativa singular que mistura elementos da literatura infantil, como os trabalhos 

do Dr. Seuss, os quais o diretor lia em sua infância. Apropriando-se de elementos das 

narrativas góticas, como espaços sombrios, experiências de cientistas malucos, 

personagens perturbados/as, com temas semelhantes aos do escritor Edgar Allan Poe, 

como loucura, perda e pessoas enterradas vivas. Em Vincent, tudo isso é narrado sob a 

perspectiva de uma criança, mais uma vez assim como Edgar Allan Poe reinterpretou os 

elementos da narrativa gótica, levando-os ao campo psicológico duvidoso das 

personagens e gerando uma dúvidas sobre o que é verdade e o que é loucura. Por 

conseguinte, uma característica forte do fantástico, conforme teorizado por Todorov 

(2010), é que, segundo ele, o fantástico seria esta hesitação que existe entre o real e o 

imaginário em algumas obras: “O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que 

só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural” 

(TODOROV, 2010, p. 31). Na visão de Burton, seria a imaginação sombria de uma 

criança como Vincent ao ver algo se movendo no escuro embaixo de sua cama, por 

exemplo.  

Tim Burton similarmente reinterpreta os elementos das narrativas góticas e os 

leva para a mente de uma criança com um imaginário fertilmente diferente das outras. 

Esses elementos com uma nova roupagem transforma o curta-metragem em uma obra 

única e rica cheia de traços intertextuais não só com as narrativas góticas como com o 

próprio cinema e com o próprio Timothy Walter Burton (em outras de suas obras).  

É nítido como Tim Burton retoma as configurações das narrativas góticas em 

seus trabalhos. Aqui demostrei, o curta-metragem Vincent, todavia o universo sombrio 

que Burton construiu não só em seus filmes, mas também em seus poemas narrativos, 

livro, enfim e em sua arte como um todo. Tim Burton desenterra não só as narrativas 

clássicas já conhecidas como também alguns trabalhos de Poe e Shelley. Ao, desenterrar 

seus elementos narrativos, dá-lhes outras funções que já não têm objetivo principal de 
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causar medo como as narrativas clássicas do romance gótico, apesar de continuar 

havendo a expressão do medo em suas narrativas. Constrói-se em Vincent uma nova 

narrativa que encanta e ao mesmo tempo cause receio do desconhecido que a narrativa 

vai erguendo ao longo da história. 

 As configurações góticas de Burton constroem uma (re)leitura das narrativas 

clássicas, dando-lhes uma nova roupagem de formas hibridas, como o curta-metragem 

Vincent, que pode ser lido como uma narrativa fílmica e um poema narrativo ao mesmo 

tempo. E Burton (re)conta, com seus trabalhos, essas narrativas clássicas da literatura e 

do cinema clássico do horror, partindo de um novo ponto de vista nunca explorado antes 

no campo da literatura e do cinema: Vincent, no qual todos os aspectos da narrativa 

gótica se centralizam nos olhos de uma criança. Mesmo que esta criança esteja cavando 

uma cova no jardim, para certificar-se se corpo ali enterrado continua respirando. 
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