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JOHNNY DEPP: UM MALUCO NO “PAÍS DAS MARAVILHAS” 
 

Luciane Pereira Viana1 

RESUMO 

A cultura e as identidades são dinâmicas, pode-se descrever que tudo pode ser lido pela ótica cultural, pois o 

sujeito pós-moderno constrói sua identidade através do engajamento nos diversos grupos e na diversidade 

cultural. Simultaneamente, a narrativa ficcional cinematográfica tem a seu dispor infinitas possibilidades de 

produzir significados e representar identidades. Este artigo tem como objetivo estudar a relação entre cinema e 

identidade cultural, por meio da análise das características identitárias apresentadas nas reportagens das revistas 

Veja e Época, sobre o “Chapeleiro Maluco”, personagem do filme “Alice no País das Maravilhas”. Para isso, 

observaram-se as edições das duas revistas no período de 2008 a 2010, após o lançamento do filme, elencando-se 

as opiniões apresentadas sobre o personagem. Ao confrontar estes comentários com os referenciais teóricos 

estudados, apontam-se como resultados que as identidades traduzem relações sociais no cotidiano da sociedade 

e, que a narrativa ficcional se revela como uma ferramenta que permite analisar identidades e comportamentos 

das pessoas; bem como, fomentar discussões sobre as novas identidades na contemporaneidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que na pós-modernidade cultura e identidades não são estáticas. Mas, 

resultam de uma multiplicidade de práticas sociais, construídas por meio de escolhas que 

demonstrem coerência entre ideologias, políticas, economia, crenças, tradições e relações 

internas e externas do grupo. 

O cinema pode ser analisado como objeto de representação e construção da 

realidade, pois através dos seus personagens, extrapola o mundo audiovisual. O diretor Burton 

inspira-se na obra de Lewis Carroll para criar “Alice no País das Maravilhas” que mistura 

imaginário e realidade. Tem-se nessa obra uma narrativa ficcional na qual se pode discutir a 

influência nas relações sociais, na construção de papéis sociais e de identidades. 

Assim, o estudo das marcas identitárias de determinados personagens presentes na 

narrativa audiovisual ficcional contemporânea e sua influência nas diversas áreas, torna-se um 

importante fator de entendimento de uma série de transformações e principalmente de 

consumo 

 
1 Mestranda em Processos e Manifestações Culturais na Universidade Feevale, especialista em Gestão 

Estratégica de Marketing com ênfase em Administração de Vendas; Bacharel em Administração de Empresas 

pela Universidade Feevale; professora e coordenadora dos Cursos Técnico em Administração e Técnico em 

Marketing na IENH.  
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Tendo como aliado o processo de interdisciplinaridade, este artigo tem como 

problema: Qual a marca identitária do personagem “Chapeleiro Maluco”, identificada nas 

reportagens das revistas Veja e Época sobre o filme “Alice no País das Maravilhas”? 

Sendo assim, o objetivo geral é estudar a relação entre cinema e identidade cultural, 

por meio da análise das características identitárias apresentadas nas reportagens das revistas 

Veja e Época, sobre o “Chapeleiro Maluco”, personagem do filme “Alice no País das 

Maravilhas”. E, apresenta como objetivos específicos: a) descrever a importância da cultura, 

identidades culturais e narrativas ficcionais cinematográficas; b) identificar a importância do 

personagem “Chapeleiro Maluco” e; c) demonstrar a relação das características desse 

personagem com os temas estudados.  

Este artigo será divido em duas partes para análise, a primeira remete ao estudo 

bibliográfico e, a segunda refere-se à análise das características do personagem descritas nas 

reportagens das revistas analisadas relacionando com os autores estudados 

 

1 CULTURA  

 

A cultura é um processo dinâmico, pode-se descrever que tudo pode ser lido pela 

ótica cultural, como por exemplo: o modo de vestir e de falar, a literatura, o cinema, entre 

outros. No entanto, Laraia (2001, p. 80) escreve que  

a participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada; nenhuma pessoa é 

capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Este fato é tão verdadeiro 

nas sociedades complexas com um alto grau de especialização, quanto nas simples, 

onde a especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e de 

idade. 

Mesmo não sendo capaz de participar de todos os elementos, o indivíduo precisará 

conhecer e partilhar de conhecimentos mínimos sobre a cultura da sociedade onde vive. Ele 

participa diferentemente da mesma, dependendo da idade, do gênero, de sua herança cultural. 

De acordo com Laraia (2001, p. 43) “o homem é o resultado do meio cultural em que foi 

socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento 

e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam”. Assim sendo, se é 

correto afirmar que a cultura está sempre em mudança também é certo que não existe uma 

cultura homogênea. 
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Para Bosi (2008) não existe uma cultura única, pois ela é plural, mas não caótica. 

Hall (2006, p. 62) concorda com esta afirmação, quando comenta que “as nações modernas 

são, todas, híbridos culturais”, observando que uma cultura nacional nunca foi um simples 

ponto de identificação simbólica, porque houve uma conquista violenta na unificação das 

nações com supressão forçada da diferença cultural. 

Em decorrência deste enfoque, Bosi (1992) também provoca reflexões importantes a 

respeito da cultura, analisando a raiz verbal latina colo, (cujo particípio passado é cultus e o 

particípio futuro é culturus). Logo, na raiz do nome colônia e do verbo colonizar está o verbo 

colo, de que também derivam culto e cultura. Analisando colonização, culto e cultura, Bosi 

(1992) afirma que: 

• Colonização diz respeito ao processo pelo qual o conquistador ocupa e explora 

novas terras e também as domina. A ação colonizadora busca o lucro, mas também se 

apresenta como evangelizadora (mascarando este lucro); 

• Culto remete à memória dos deuses e dos antepassados (culto ao passado e aos 

mortos); 

• Cultura é “o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se 

devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência 

social. A educação é o momento institucional marcado do processo.” (BOSI, 1992, p, 16); que 

traz não só a herança de valores, mas também o projeto de um convívio humano. Bosi (1992, 

p. 16) acrescenta que “cultura supõe uma consciência grupal operosa e operante que 

desentranha da vida presente os planos para o futuro”. 

De acordo com o acima exposto, é possível entender que a cultura preenche a vida 

das pessoas, uma prática coletiva sendo várias culturas combinadas umas com as outras que 

mantém manifestações culturais e identidades próprias, tema abordado na sequência. 

 

2 IDENTIDADES CULTURAIS 

 

As identidades culturais não são rígidas, mas resultados de uma constante 

transformação. Para entender esse processo de mudança, Hall (2006) apresenta três 
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concepções de identidade, cada uma equivalente a um momento social e período histórico, são 

elas: 

a) Sujeito do iluminismo: idêntico, contínuo ao longo da existência, centrado, 

unificado; 

b) Sujeito sociológico: era formado pela relação com outras pessoas importantes para 

ele (ele influencia a sociedade e é influenciado por ela); 

c) Sujeito pós-moderno: não tem identidade fixa, essencial ou permanente que 

“assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 

ao redor de um "eu" coerente” (HALL, 2006, p. 13). 

Esse sujeito pós-moderno constrói sua identidade através do engajamento nos 

diversos grupos e na diversidade cultural; é importante pensar essas identidades sociais, 

analisando o que  

denominamos “nossas identidades” poderia provavelmente ser melhor conceituado 

como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes identificações ou 

posições que adotamos e procuramos “viver”, como se viessem de dentro, mas que, 

sem dúvida, são ocasionadas por um conjunto especial de circunstâncias, 

sentimentos, histórias e experiências única e peculiarmente nossas, como sujeitos 

individuais. Nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente (HALL, 

1997, p. 8). 

Hoje, pode-se observar nesse “viver” a influência do intenso desenvolvimento das 

tecnologias e da comunicação, ponto também defendido por Souza (2004, apud Bhabha, 

1994) explicando que a identidade “nunca existe a priori, nunca é um produto acabado; 

sempre é apenas o processo problemático de acesso de uma imagem de totalidade”. Hall 

(2006) também enfatiza que as sociedades da modernidade tardia são caracterizadas pelas 

divisões e antagonismos sociais que produzem diferentes formas de “exercer” identidades.  

Assim, as identidades deixam de ser localizadas ou relacionadas a grupos locais ou 

ao tempo, mas dialogam e se misturam globalmente, desta forma, completa Souza (2004, p. 

14) que 

para Bhabha, portanto, a identidade é construída nas fissuras, nas travessias e nas 

negociações que ligam o interno e o externo, o público e o privado, o psíquico e o 

político; veremos que essa mesma visão se aplica à formações culturais também. 

As identidades alteram-se constantemente, de acordo com as relações entre o “eu” e 

o “outro”, moldando-se pelas relações de poder e negociações dos meios que o indivíduo está 
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inserido. Bauman (2005) complementa elencando que na “modernidade líquida”2 as 

identidades também se tornam mais ambivalentes e líquidas, híbridas, instáveis, pois sua 

construção é sempre um projeto incompleto. 

Na perspectiva de Hall (2006) as identidades são construídas dentro do discurso e 

nesse sentido é importante compreendê-las enquanto uma narrativa e não como algo acabado. 

Com a globalização as identidades são reformuladas tendo em vista informações e contextos 

que se encontram em diálogo e reformulação constantes presentes nas diversas manifestações 

culturais, entre elas as narrativas ficcionais cinematográficas.    

 

3 NARRATIVA FICCIONAL CINEMATOGRÁFICA   

 

A relação das pessoas com o mundo é mediada por narrativas, podendo ser em 

alguns momentos de ficção e em outros não. Pode-se dizer que a ficção dá sentido ao mundo, 

pois redefine um tipo de relação com a realidade, estabelecendo um tempo, um lugar e mesmo 

um contexto próprio, que representa aspectos do cotidiano das cidades e pessoas, manifestado 

nas diversas culturas.  

Para a distinção entre narrativa ficcional e não ficcional, pode-se lembrar, por 

exemplo, que a notícia de jornal é uma narrativa de não ficção, pois relata fatos da realidade 

que são informados a população. Sobre a narrativa ficcional, Eco (1994, p.7) descreve que 

“numa história sempre há um leitor, e esse leitor é um ingrediente fundamental não só do 

processo de contar uma história, como também da própria história”. Cabe, portanto, ao leitor 

preencher as narrativas com seu modelo cultural. 

Vale ressaltar a importante contribuição do cinema e da literatura nas narrativas 

ficcionais, que propiciam entretenimento (preenchimento das horas de lazer), transmitem 

conhecimento e constituem uma fonte de análise de ideologias e identidades.  

Desde sua criação, explica Aumont (1995), o cinema vem instituindo uma forma de 

comunicação conhecida como “linguagem cinematográfica”, uma articulação de códigos e 

 
2 A modernidade líquida apresenta as principais particularidades dos fluídos: a inconstância e a mobilidade. Na 

modernidade líquida as escolhas individuais são entrelaçadas aos projetos coletivos, sendo que os “padrões e 

configurações não são mais ‘dados’, e menos ainda ‘auto-evidentes’; eles são muitos, chocando-se entre si e 

contradizendo-se em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram desprovidos de boa 

parte de seus poderes de coercitivamente compelir e restringir”. (BAUMAN, 2001, p. 14). 
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elementos: imagens em movimento, luz, som, música, diálogos, textos escritos. Assistir a um 

filme de ficção narrativo é um processo social que envolve imaginário, representação de 

identidades, diversas formas de linguagens e de manifestações culturais. 

O imaginário cinematográfico tem a seu dispor infinitas possibilidades de produzir 

significados que influenciam na recepção do público, nas relações sócio-político-culturais, na 

formação da memória coletiva e social. No tocante a este ponto, destaca-se a influência da 

narrativa cinematográfica que é  

sempre vivida pelo espectador como um presente virtual. Num certo sentido, não há 

passado no cinema: quando as luzes se apagam e o filme começa a ser projetado, a 

historia começa ‘de fato’ a suceder diante dos nossos olhos, nós estamos dentro dela 

e nela nos empenhamos num processo de participação onírica. Os eventos aparecem 

diretamente aos nossos olhos e ouvidos (efeito de realidade), nós estamos ‘lá’ como 

testemunhas e tudo é imediato. (MACHADO, 2007, p. 19). 

Assim, texto e espectador são envolvidos em um processo de construção de 

significados e identidades. O cinema se apresenta como uma instituição capaz de formar 

opiniões e também de possibilitar o surgimento de novas identidades. Sobre estes aspectos é 

possível ressaltar que, ao longo dos anos muitas histórias e personagens maravilhosos foram 

criados, repletos de marcas identitárias, que ganharam força na literatura mundial, 

reconhecidos através da ligação entre a literatura e outras linguagens, principalmente o 

cinema.  

 

4 ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

 

Alguns clássicos da literatura foram reeditados e adaptados, sendo traduzidos para 

vários idiomas e formatos, mantendo-se na cultura popular3. Uma destas obras é “As 

Aventuras de Alice no País das Maravilhas” (1865), de Lewis Carroll, um dos maiores 

clássicos da literatura inglesa, cujo título original é Alice's Adventures in Wonderland.  

O livro “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas” relata a história de uma 

menina chamada Alice que depois de cair em uma toca de coelho, conhece um local fantástico 

habitado por diversas criaturas igualmente fantásticas. Ele aborda problemas de identidade da 

menina e, é repleto de jogos de lógica e questões envolvendo a linguagem e o sentido das 

 
3 A cultura popular é “aberta a múltiplas influências e sugestões, sem preconceito de cor, classe ou nação. E, o 

que é rico de conseqüências, sem preconceito de tempo. A cultura do povo é localista por fatalidade ecológica, 

mas na sua dialética humilde é virtualmente universal: nada refuga por princípio, tudo assimila e refaz por 

necessidade” (BOSI, 1992, p. 55). 
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palavras. “Nas aventuras de Alice no País das Maravilhas, duas são as características mais 

notáveis: a presença do maravilhoso e, principalmente, do nonsense4.” (CARROLL, 2000, p. 

11). 

A obra de Lewis Carroll ganhou várias versões para o cinema, e pode-se dizer que se 

confunde com a história e a evolução tecnológica do mesmo. O livro teve sua primeira 

adaptação ainda da época do cinema mudo, em 1903; depois de algumas outras versões, a 

popularização ocorre em 1951 quando “As Aventuras de Alice no País das Maravilhas” foi 

transformado em um desenho por Walt Disney. Em 2010, Alice voltou para as telas dos 

cinemas através da versão 3D (três dimensões) do diretor Tim Burton. 

 

Figura 1 – Chapeleiro Maluco. Fonte: 
http://www.disney.com.br/filmes/dvd/alicenopaisdasmaravilhas  

 

Nesse filme, a história tem como personagem “título” uma jovem de 19 anos, 

apresentada no centro da figura 1, que interage com uma pluralidade de personagens que 

representam e caricaturam traços e identidades de diferentes segmentos sociais.  

Para o desenvolvimento deste estudo serão abordadas as características identitárias 

do personagem “Chapeleiro Maluco”, interpretado pelo ator Johnny Depp. Esse usa uma 

cartola grande na cabeça, roupas coloridas, cabelo ruivo e esvoaçado; está perpetuamente 

tomando chá; seu nome foi possivelmente foi inspirado da expressão “louco como um 

Chapeleiro”, devido ao vapor de mercúrio usado na fabricação de feltro que causava 

transtornos psicóticos aos antigos chapeleiros. 

 
4 sem nexo, sem sentido. 

http://www.disney.com.br/filmes/dvd/alicenopaisdasmaravilhas
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O “Chapeleiro Maluco” (apresentado na figura 2), conforme site oficial do filme 

“Alice no País das Maravilhas” (DISNEY, 2011) “esperou ansiosamente pelo retorno de Alice 

e, pode-se dizer, é seu único amigo verdadeiro, pois acredita nela quando ninguém mais o 

faz”. Suas emoções e mudanças de humor são refletidas no seu próprio rosto e roupas. Foi 

intoxicado pelo mercúrio usado na fabricação de chapéus, pois antigamente era o orgulhoso 

fabricante de chapéus da Rainha Branca, o que o deixou “aloprado”.  

 

Figura 2 – Chapeleiro Maluco. Fonte: 

http://www.disney.com.br/filmes/dvd/alicenopaisdasmaravilhas/int/downloads/Poster_Chapeleiro_Maluco.jpg 

 

Bakhtin (2003) salienta que as manifestações particulares das personagens são todas 

importantes para caracterizar o todo da obra. Sobre este aspecto é possível verificar que as 

ideias do diretor Tim Burton, somadas aos recursos e técnicas do cinema atuais, construíram 

uma obra com narrativa contemporânea, que propiciou o envolvimento dos espectadores além 

das telas do cinema.  

 

5 ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS SOBRE O PERSONAGEM “CHAPELEIRO 

MALUCO”  

 

Neste estudo utilizou-se a pesquisa exploratória, sendo a abordagem qualitativa, 

realizada através da análise das reportagens das revistas Veja5 e Época6, no período de 2008 a 

 
5 Veja é uma revista semanal brasileira, publicada pela Editora Abril, criada em 1968. Com uma tiragem superior 

a um milhão de exemplares, é a revista de maior circulação no Brasil atualmente. 

http://www.disney.com.br/filmes/dvd/alicenopaisdasmaravilhas/int/downloads/Poster_Chapeleiro_Maluco.jpg


 9 

2010, sobre as características do personagem “Chapeleiro Maluco” no filme “Alice no País 

das Maravilhas”, cujo lançamento ocorreu em 23/04/2010 no Brasil. Portanto, foi utilizada 

uma amostra não-probabilística por acessibilidade, selecionada pelo pesquisador 

(PRODANOV; FREITAS, 2009).  

Antes de iniciarem as filmagens, a revista Época (2008) divulgou que o diretor 

Burton escalou o ator Johnny Depp, seu amigo e parceiro pelo sétimo filme, “o galã vai 

interpretar o Chapeleiro Louco, uma das mais engraçadas criações de Lewis Carroll”, a figura 

3 ilustra a reportagem. 

 
 

Figura 3 – Depp será o Chapeleiro Louco.  

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI9094-15223-2,00-

JOHNNY+DEPP+SERA+CHAPELEIRO+LOUCO+EM+ALICE+NO+PAIS+DAS+MARAVILHAS.html 

 

Antes do lançamento do filme, a revista Veja (2009), já divulga como destaque na 

reportagem a imagem do “Chapeleiro Maluco”, salientando que 

um dos figurinos mais comentados é o usado pelo queridinho de Burton, o ator 

Johnny Depp. No papel de Chapeleiro Maluco, ele em nada se parece com o 

arrasador de corações de Hollywood. Uma imagem divulgada pelos estúdios Disney, 

ao invés disso, mostra um ruivo descabelado, de sobrancelhas fartas e com olhos 

verdes esbugalhados.  

Abaixo, observa-se na figura 4 que ilustra a reportagem um dos posters7 do filme 

contendo o “Chapeleiro Maluco”. 

 
6 Época é uma das maiores revistas semanais publicadas no Brasil, pela Editora Globo, foi criada em 1998. De 

acordo com a ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas), tem circulação média de aproximadamente 

420 mil exemplares. 

 
7 Pôster - também chamado cartaz; é um suporte, normalmente em papel, afixado de forma que seja visível em 

locais públicos. Sua função principal é a de divulgar um produto ou serviço, neste caso, esse pôster divulga o 

filme. 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI9094-15223-2,00-JOHNNY+DEPP+SERA+CHAPELEIRO+LOUCO+EM+ALICE+NO+PAIS+DAS+MARAVILHAS.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI9094-15223-2,00-JOHNNY+DEPP+SERA+CHAPELEIRO+LOUCO+EM+ALICE+NO+PAIS+DAS+MARAVILHAS.html
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Figura 4 – Depp como o Chapeleiro Maluco.  

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/excentrico-pais-maravilhas-tim-burton  

 

A primeira imagem de Johnny Depp como “Chapeleiro Maluco”, divulgada na 

revista Época (2010) apresenta somente seu rosto, como demonstra a figura 5 e, descreve que 

o ator vive um dos personagens centrais. 

 
 

Figura 5 - Primeira imagem de cena de Johnny Depp como Chapeleiro Maluco. 

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI115201-15223,00-

JOHNNY+DEPP+DIVULGADA+A+PRIMEIRA+IMAGEM+DO+ATOR+COMO+CHAPELEIRO+MALUC

O+EM+C.html 

 

Uma imagem idêntica a figura 5, foi divulgada pela revista Veja (2010) conforme 

figura 6, que comenta sobre a trilha sonora do filme e a relevância do ator que representa o 

“Chapeleiro Maluco”, “Alice In Wonderland: Soundtrack é assinada por Danny Elfman, que 

está para a música dos filmes de Tim Burton como Johnny Depp e Helena Bonham Carter 

estão para o elenco”. 

http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/excentrico-pais-maravilhas-tim-burton
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI115201-15223,00-JOHNNY+DEPP+DIVULGADA+A+PRIMEIRA+IMAGEM+DO+ATOR+COMO+CHAPELEIRO+MALUCO+EM+C.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI115201-15223,00-JOHNNY+DEPP+DIVULGADA+A+PRIMEIRA+IMAGEM+DO+ATOR+COMO+CHAPELEIRO+MALUCO+EM+C.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI115201-15223,00-JOHNNY+DEPP+DIVULGADA+A+PRIMEIRA+IMAGEM+DO+ATOR+COMO+CHAPELEIRO+MALUCO+EM+C.html
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Figura 6 - Johnny Depp como o Chapeleiro Maluco em 'Alice no País das Maravilhas'  

http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/alice-chega-aos-cinemas-duas-trilhas-sonoras  

 

Na resenha apresentada por Boscov (2010, p. 132) o “Chapeleiro Maluco”  

vivido por Johnny Depp é um rebelde melancólico,- inconformado mas impotente 

para se erguer sozinho contra a tirania da Rainha Vermelha. No livro de Lewis 

Carroll, ele tem lá suas diferenças com a monarquia, mas está longe de ser esse 

anarquista manso: quando está sentado à sua absurda mesa de chá, é também ele um 

déspota – e se mostra sempre rude com Alice. 

Observa-se que Boscov (2010, p. 133) evidencia que esta é “mais uma história em 

que Depp assume o lugar de alter ego trágico do diretor” e, ilustra a reportagem com a 

imagem do “Chapeleiro Maluco” sem cartola, conforme figura 7. 

 

 

Figura 7 – Maluco Beleza.  

Fonte: Boscov, 2010, p. 132.  

 

Shirai (2010) coloca no início da reportagem a figura 8, onde estão o “Chapeleiro 

Maluco”, a “Lagarta”, o “Coelho Branco” e “Alice”.  

http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/alice-chega-aos-cinemas-duas-trilhas-sonoras
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/excentrico-pais-maravilhas-tim-burton
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Figura 8 – O Chapeleiro Maluco (Johnny Depp), com Alice (Mia Wasikowska). Os olhos de Depp foram 

esbugalhados por computação. Fonte: Shirai, 2010.  

 

A respeito do “Chapeleiro Maluco”, Shirai (2010) relata que  

para atuar em Alice, Burton convidou, é claro, seu amigo Johnny Depp. Os dois 

começaram a trabalhar juntos no filme punk e comovente Edward mãos de tesoura, 

de 1990. Hoje, Depp é um dos artistas favoritos do estúdio Disney. Seu carisma e 

sua interpretação são responsáveis pelo sucesso de filmes da série Piratas do Caribe. 

Em Alice, o Chapeleiro Maluco de Depp é muito mais que um mero coadjuvante, 

como originalmente descrito na obra de Lewis Carroll (1832-1898). Ele é a figura 

central do roteiro, tornando-se confidente de Alice e fiel companheiro na batalha 

final. 

Também salienta que ele teve os olhos aumentados por computador em 10% e, que 

junto coma Rainha Vermelha são a atração dramática do filme. Segundo Shirai (2010), Burton 

deu maior importância às participações ao personagem, alterando a obra original de Carroll. 

Após o lançamento do filme, a revista Veja (2010) ressalta que “Alice” vendeu 116,3 

milhões de dólares em ingressos no seu primeiro fim de semana nas bilheterias norte-

americanas, batendo recordes e, comenta que Johnny Depp é a estrela como o “Chapeleiro 

Maluco”. 

A partir dos resultados encontrados, bem como as correlações das reportagens das 

duas revistas, pode-se observar o destaque dado ao “Chapeleiro Maluco”. Primeiramente, é 

mencionada a escolha do ator Johnny Depp, que aparece como amigo, parceiro de seis outros 

filmes e queridinho do diretor Burton, tais citações o consideram star system, ou seja, a estrela 

do filme. Em “Alice no País das Maravilhas” o espectador conhece o ator e o diretor e por isto 

o filme é visto com maior “valor” na indústria cinematográfica. O ator que já possui uma 
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“marca” e, sua imagem alimenta a caracterização do personagem. Essa estrela é o 

“representante intransponível da sociedade (e do momento histórico) que a produz”, relata 

Aumont (2006, p. 278). Johnny Depp é descrito como galã, arrasador de corações de 

Hollywood e um dos artistas favoritos do estúdio Disney. As reportagens ressaltam que o 

carisma e a interpretação do ator são responsáveis também pelo sucesso de filmes da série 

“Piratas do Caribe”. 

Outro ponto abordado é o tratamento dado à aparência física do Chapeleiro, citado 

como ruivo descabelado, de sobrancelhas fartas e com olhos verdes esbugalhados; cujos olhos 

foram esbugalhados por computação, sendo que mesmo antes do lançamento do filme era um 

dos figurinos mais comentados. Desta forma, podem-se relacionar as ideias de Bakhtin (2003, 

p. 3) sobre o autor que  

acentua cada particularidade da sua personagem, cada traço seu, cada acontecimento 

e cada ato de sua vida, os seus pensamentos e sentimentos, da mesma forma como 

na vida nós respondemos axiologicamente a cada manifestação daqueles que nos 

rodeiam; na vida, porém, essas respostas são de natureza dispersa, são precisamente 

respostas a manifestações particulares e não ao todo do homem, a ele inteiro; e 

mesmo onde apresentamos definições acabadas de todo o homem – bondoso, mau, 

bom, egoísta, etc. – essas definições traduzem a posição prático-vital que assumimos 

em relação a ele [...] 

A partir deste conceito, remetem-se também as demais características citadas nas 

reportagens que afirmam que o “Chapeleiro Maluco” também chamado de Maluco Beleza é a 

mais engraçada das criações de Lewis Carroll, um rebelde melancólico, inconformado, mas 

impotente para lutar sozinho contra a tirania da Rainha Vermelha; é dito como a atração 

dramática do filme. 

Por fim, as reportagens asseguram que Depp assume o lugar de alter ego trágico do 

diretor, sendo muito mais que um mero coadjuvante8, torna-se a figura central do roteiro, 

confidente de Alice e fiel companheiro.  

Volta-se novamente a Bakhtin (2003, p. 6) que trata da questão sobre as personagens 

que “criadas se desligam do processo que as criou e começam a levar uma vida autônoma no 

mundo”, ou seja, a personagem não pertence somente ao seu autor, pois no momento que o 

que o ator e o expectador atribuem certas atitudes e características, a obra ganha um 

significado complementar.  

 
8 Coadjuvante – oponente, que facilita ou impede a realização do projeto que o sujeito traçou para si (AUMONT, 

2006, p. 11). 
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É neste cenário que Hall (2006, p. 12) rejeita o conceito da identidade unificada 

afirmando que o sujeito “está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não- resolvidas”. Logo, têm-se várias 

identidades assumidas pelo mesmo indivíduo e, até algumas vezes contraditórias, e não 

se trata mais de identidade individual. 

O fato de analisar que a contemporaneidade desse filme passa por identidades 

adequadas ao contexto em que se inserem, permite destacar que os estudos “mais 

esclarecedores do processo globalizador não são os que apontam para uma revisão de 

questões identitárias isoladas, mas os que propiciam a compreensão do que podemos fazer e 

ser com os outros, de como encarar a heterogeneidade, a diferença e a desigualdade” 

(CANCLINI, 2007, p. 28), consequentemente, na modernidade não se fala no indivíduo, mas 

sempre do grupo e, que grupo o indivíduo está inserido, e ele sempre age de acordo com o 

momento que está atuando, reforça Hall (2006).  

Esse argumento remete as identidades vistas não como algo definido, mas sim 

como algo que é construído nos contextos e nas interações, abrangendo 

comportamentos e relacionadas aos estudos culturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cultura envolve herança e conhecimento e, também a ideia do imaginário coletivo, a 

identificação ou não dos espectadores/leitores com personagens, rompendo as telas do 

cinema. 

As narrativas ficcionais cinematográficas estão cada vez mais ditando tendências; 

adaptadas ou recontadas, com uso das novas possibilidades tecnológicas da comunicação 

cinematográfica, seus personagens influenciam as relações sociais no cotidiano da sociedade 

e, povoam as conversas e a imaginação. Tal situação revela a relação entre o espectador e as 

infinitas possibilidades de conhecimento, entretenimento e consumo que proporcionam as 

atuais narrativas. 

Ainda que analisadas somente duas revistas, constatou-se similaridade nos 

comentários realizados, garantindo maior veracidade à amostra pesquisada. Verificou-se, 

então, a existência de uma marca identitária do “Chapeleiro Maluco”, personagem de “Alice 
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no País das Maravilhas” principalmente ligada ao ator Johnny Depp. “Alice no País das 

Maravilhas” incorporou identidades marcantes em seus personagens, principalmente, do 

“Chapeleiro Maluco” que acabou influenciando o sucesso de bilheteria do filme e, até mesmo 

outros objetos de consumo de massa vinculados. Uma obra que mesmo quem nunca assistiu 

costuma reconhecer. 

Assim, acredita-se que o problema proposto inicialmente tenha sido respondido e os 

objetivos alcançados, em função da apresentação da base teórica correspondente ao tema e da 

identificação desta bibliografia aos comentários analisados. Como complemento a este estudo, 

sugere-se para pesquisas futuras a análise de um período maior de revistas, buscando 

relacionar com outras mídias, como por exemplo, redes sociais, que também abordaram 

assuntos relacionados ao filme “Alice no País das Maravilhas”, possibilitando, assim, a 

expansão dos conhecimentos sobre este tema. 

A narrativa ficcional revela-se como uma ferramenta que permite analisar 

identidades e comportamentos das pessoas; bem como, fomentar discussões sobre as novas 

identidades na contemporaneidade, uma vez que a cada momento, os indivíduos são 

influenciados inevitavelmente pela mídia, que impacta na sua formação cultural, política e 

social.  
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