O CRIADOR DE PALAVRAS
E O CRIADOR DE IMAGENS
Tim Burton está para o cinema assim como Lewis Carroll para a literatura.
Não por acaso, sua "Alice no País das Maravilhas" é a melhor adaptação da
obra para as telas POR ANDRÉ NIGRI
uma das cenas mais impressionantes de Alice

•

aliás, nasceu de um episódio embaraçoso. Carroll era

no País das Maravilhas, a personagem-título é

muito amigo de um dos decanos de Oxford, o reveren-

perseguida por um animal assustador, que cos-

do Henry Liddell, pai de dez filhos, entre eles uma me-

pe fogo pelo nariz, expele uma baba gosmenta e tem

nina de nome Alice. Durante um passeio de barco em

dentes capazes de mascar um rochedo como se fosse

1862 com ela e mais duas irmãs, Carroll improvisou

chiclete. Esse animal, felizmente, não existe. Ele é cria-

uma história fantástica na qual Alice era a protagonis-

ção do escritor inglês Lewis Carroll (1832-1898). Para

ta. Depois ele a escreveu e a enviou para a menina. O

designar uma criatura parida por sua mente, ele foi obri-

reverendo Liddell não gostou do suposto assédio de

gado a inventar uma palavra: "jabberwocky". Assim é a

Carroll e procurou manter suas filhas afastadas dele.

literatura de Carroll. Ele cria universos e cunha termos

A personagem do livro, assim, é uma criança. No fil-

novos para descrevê-los - flora, fauna, modismos e até

me de Burton, se torna de uma adolescente de 19 anos.

gêneros musicais. Pode-se dizer que seu equivalente, no

Trata-se, de certa forma, de pretexto para mostrar a

mundo do cinema, é o diretor americano Tim Burton.

bela atriz australiana Mia Wasikowska em trajes sen-

Ele é especialista em dar forma a criaturas impensáveis

suais. Ela interpreta o papel principal e se vê às voltas

na vida real - como um homem com mãos de tesoura

com roupas que se tornam sumárias ou provocativas

que acaba ferindo as pessoas que ama. Assim, o filme

nas várias cenas em que a personagem cresce ou en-

Alice no País das Maravilhas representa o encontro feliz

colhe. Mas não é só isso. Eleger uma jovem como pro-

entre Tim Burton, o Lewis Carroll do cinema, e Lewis

tagonista coloca na trama o sentimento de inadequa-

Carroll, o Tim Burton da literatura. O resultado é a me-

ção da adolescência, principal tema do universo de

lhor adaptação da saga de Alice, tomando como ponto

Burton. Tipos como a personagem-título de A Noiva-

de partida os dois livros em que ela aparece, Alice no

Cadáver - que não consegue se adaptar ao mundo

País das Maravilhas e Através do Espelho e o Que Alice

dos vivos e encontra no reino da da morte maior iden-

Encontrou por Lá. Para que o espectador tenha a sen-

tificação - expressam claramente essa dificuldade de

sação ainda mais forte de que está num mundo fantás-

inserção na realidade. No filme Alice no País das Ma-

tico, o filme foi lançado também em 3D.

ravilhas, a protagonista segue o coelho que a leva a

O filme de Burton é a mais perfeita tradução dos
livros de Carroll - mas, como toda boa tradução, não
é literal. Quando um criador de universos se aproxima
do outro, não há submissão de nenhuma parte. A Ali-

um poço sem fundo para fugir do mundo adulto. Que,
como apresentado na cena inicial do filme, não parece nada atraente: sua família lhe prepara um casamento arranjado com um inglês tedioso.

ce da obra original de Carroll era uma menina de 7

Existem outras diferenças entre livro e filme, que

anos, reflexo da atração sexual algo doentia que o au-

são na verdade adaptações do universo de Carroll

tor sentia por crianças dessa idade. A personagem,

para o de Burton. Estão lá o Chapeleiro Maluco e a

Rainha Vermelha, mas não exatamente como na obra

res. O filme é exuberante como o livro, e não sombrio

literária. A soberana interpretada por Helena Bonham

como as outras produções do diretor, com exceção da

Carter é uma fusão de duas personagens do livro - a

cena da briga de Alice com o monstro Jabberwocky. Ela

Rainha Vermelha e a Rainha de Copas. Tudo isso para

não existe no livro - que faz menção a uma luta do bi-

que se torne mais drástica a luta contra a Rainha Bran-

cho com um personagem masculino, não com a prota-

ca, interpretada por Anne Hathaway, uma das atrizes

gonista. O monstro parece uma gárgula gótica, e o ce-

mais bonitas da Hollywood atual. A oposição entre as

nário onde o combate se trava é cinzento. É como se o

duas é um achado: Helena com sua maquiagem co-

diretor fundisse o universo de Lewis Carroll com o de

lorida, e Anne com uma expressão corporal que lem-

Edgar Allan Poe, seu grande ídolo na literatura. O filme

bra uma bailarina de caixinha de música, enfatizam

volta a ser multicolorido em uma de suas cenas mais

a atmosfera de sonho que é a tônica da obra de Car-

comentadas, a dança do Chapeleiro Maluco diante da

roll. Já o Chapeleiro Maluco é interpretado pelo ator-

Rainha Branca. A música que toca é de pegada pop, e

fetiche de Burton, Johnny Depp . Só que no filme ele

a cena lembra os extras que aparecem durante os cré-

é mais do que guia da menina no País das Maravilhas.

ditos de Shrek. No livro, não há especificação da core-

Torna-se seu interesse romântico, o homem que a faz

ografia do chapeleiro. Há apenas o nome da dança -

perceber que ela seria inevitavelmente infeliz no ca-

"fudderwipping", um termo tão tipicamente Lewis Car-

samento urdido por sua família.
A própria sensualidade da Alice crescida, um dos

roll quanto "jabberwocky". Mais uma vez, Burton materializa em imagem uma palavra que não existe.

grandes chamarizes do filme, pode ter a ver com o original. O crítico inglês Richard Ellmann - que também é
biógrafo do escritor James Joyce - defendia que o "es-

O "RATH" E O "BOROGOVE"
Raros são os artistas cuja obra tem sucesso de pú-

tica-e-encolhe" de Alice no livro representa o desejo

blico e crítica. Professor de matemática da Universida-

inconsciente de Lewis Carroll de ver sua amada cres-

de de Oxford, Carroll tornou-se as duas coisas com dois

cida. Burton é subserviente a Carroll no tocante às co-

livros. Eles são até hoje exaustivamente estudados nas

universidades, lidos por pessoas de todas as idades e

soura (1990), Batman (1989) e A Lenda do Cavaleiro

alvo de constantes traduções. Constituindo-se, por

Sem Cabeça (1999). Ao mesmo tempo, ele também é

conta de seus neologismos, num desafio constante

o único cineasta a ter merecido uma exposição gran-

para seus tradutores. "Chegar perto do milagre que é

de no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA.

traduzir Carroll é o maior desafio para nós", diz o po-

Nela estão reunidas 7 0 0 obras: desenhos, cartazes,

eta Augusto de Campos. É dele o que muitos conside-

fotografias e animações. A mostra, que termina nes-

ram a melhor versão do poema Jabberwocky- que ele

te mês, representa a rara admissão de um cineasta

verteu para o português como Jaguadarte. "Uma mis-

nesse templo da arte de vanguarda. Textos sobre a

tura de 'jaguar' e 'espadarte' com 'arte', que ficou com

exposição mostram como referências a super-heróis

um certo ar de monstro brasileiro", diz Campos. Em

se espelham no expressionismo alemão do diretor

seu livro, Carroll recorreu ao que em linguística se cha-

Fritz Lang. Alice no País das Maravilhas é um exemplo

ma de palavra-valise - neologismos que aglutinam os

desse diálogo frutífero entre universo pop e literatu-

significados dos termos que os formam. Além do mons-

ra, entre romantismo gótico e arte de vanguarda.

tro Jabberwocky, Carroll criou espécies como o Boro-

Transgressor e criativo, o filme entra para o currículo

gove (papagaio sem asas que se alimentava de vitela)

de Tim Burton como mais uma obra de referência.

ou Rath (tartaruga terrestre com boca de tubarão que
comia andorinhas e ostras).
Tim Burton é o equivalente de Lewis Carroll no
mundo do cinema também por juntar sucesso popular e de crítica. Vários de seus filmes são grandes sucessos de bilheteria. Entre eles, Edward Mãos de Te-

Fonte: Bravo!, São Paulo, ano 12, n. 152, p. 42-45, abr. 2010.

