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“ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS”: QUAL PERSONAGEM VOCÊ 

IMAGINA SER?  
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INTRODUÇÃO 

Num mercado dinâmico, observa-se que a cultura também não é estática. Ela resulta 

de uma multiplicidade de práticas sociais, ideológicas, políticas, econômicas, crenças, 

tradições que vão sofrendo alterações ao longo do tempo, dos espaços e nas relações dos 

grupos. Assim, “Alice no País das Maravilhas”, de Tim Burton, é um filme muito favorável 

ao aprendizado, pois mistura imaginário e realidade. Este artigo tem como problema de 

pesquisa: existe identificação dos espectadores/leitores da revista Veja com os personagens do 

filme “Alice no País das Maravilhas”? O objetivo geral é estudar a relação entre o cinema e o 

imaginário, por meio da análise dos comentários sobre a identificação dos espectadores2/ 

leitores do teste “Que personagem de 'Alice no País das Maravilhas' é você?”, com as 

características identitárias das personagens do filme. E, apresenta como objetivos específicos: 

a) descrever a importância da cultura, cultura de massa e narrativas ficcionais; b) identificar a 

relação entre imaginário e identidades e; c) demonstrar a relação das características das 

personagens do filme com os comentários dos espectadores.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como aporte teórico essencial neste estudo, destaca-se que a cultura, segundo Geertz 

(1989) é composta de estruturas psicológicas por meio das quais os indivíduos ou grupos 

guiam seu comportamento. Toda cultura é sempre interpretação, um discurso social que 

absorve a “novidade” e é interpretada pela população local ou de forma global; é uma 

extensão da vida cotidiana. Pode-se descrever que tudo pode ser lido pela ótica cultural, como 

por exemplo: o modo de vestir, modo de falar, a literatura, o cinema, entre outros. Laraia 

(2001) e Bosi (1992) destacam que a pluralidade cultural mantém particularidades e 

manifestações próprias que fomentam a cultura de massa; sendo que o consumo e as 

representações coletivas são temas que povoam as narrativas e a imaginação.  

                                                 
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 
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aparece em telas e que compram pouco”. 

 



 2

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

ficcionais, que propiciam entretenimento, transmitem conhecimento e constituem uma fonte 

de análise de imaginários, identidades e memórias. Assim, segundo Machado (2007) texto e 

espectador são envolvidos em um processo de construção de significados. Alguns clássicos da 

literatura ganharam inúmeras interpretações, suas histórias foram reeditadas e adaptadas, 

sendo traduzidas para vários idiomas e formatos, como por exemplo, a obra “As Aventuras de 

Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll. “Nas aventuras de Alice no País das 

Maravilhas, duas são as características mais notáveis: a presença do maravilhoso e, 

principalmente, do nonsense
3.” (CARROLL, 2000, p. 11). O livro 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. A obra de Carroll ganhou várias 

versões para o cinema, sendo que em 2010, Alice ganha a versão 3D (três dimensões) com o 

diretor Tim Burton. Para o desenvolvimento do objetivo deste estudo foram selecionados os 

personagens Alice, Chapeleiro Maluco, Rainha Vermelha, Coelho Branco e o Gato Risonho, 

sendo analisadas suas características descritas no site oficial do filme (DISNEY, 2011). 

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

importantes para caracterizar o todo da obra.  

ANÁLISE 

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

realizada através da análise dos comentários dos leitores da revista Veja (formato on line) que 

compartilharam sua opinião sobre o teste “Que personagem de 'Alice no País das Maravilhas' 

é você?”. Os leitores responderam 12 questões abordando temas diversos, ao final conferiam 

sua pontuação dividida nos personagens do filme descritos acima, seguindo a orientação: 

“quanto maior a pontuação, maior sua semelhança com os personagens” (VEJA, 2010). 

Considerando que 63 (sessenta e três) pessoas registraram comentários no período de 

10/07/2010 a 04/07/2011, elencou-se que 60% comentaram “ser a Alice”, 7% a Rainha de 

Copas, 6% a Lagarta, 5% para Coelho e também para o Gato Risonho e, 1% diz ser o 

Chapeleiro Maluco. 

A partir desses comentários, podem-se relacionar as ideias de Bakhtin (2003, p. 6) 

sobre as personagens que não pertence somente ao seu autor, pois no momento que o 

espectador/leitor identifica-se com a mesma em certas atitudes e características, a obra ganha 

um significado complementar. É relevante também observar o que está sendo comentado, 
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segundo Bacherlard (1993) pois verifica-se que esse leitor utilizou-se da internet e do espaço 

para comentários, para compartilhar com os demais sua opinião sobre os perfis e, se gostou ou 

não de ser identificado com um ou mais personagens. O fato de analisar as personagens 

permite o reconhecimento da própria pessoa a partir do reconhecimento do outro, conforme 

Clanclini (2007), consequentemente, esse indivíduo age de acordo com o momento que está 

atuando, reforça Hall (2006). É possível perceber, que além da leitura das características dos 

perfis, apresentados na resposta do teste pela revista Veja, a pessoa que comenta traz 

intrínseco seu prévio conhecimento da estória de Alice, as memórias que conectam as 

características das personagens as suas próprias e, as imagens de cada personagem que são 

construídas através do filme. Desta forma, é possível identificar que o processo pelo qual a 

“identidade é redefinida altera-se constantemente, de acordo com as relações de força entre o 

“eu” e o “outro”, visto esses se encontrarem no eterno conflito de aceitar/rejeitar, 

ceder/enrijecer, unir/separar, lembrar/esquecer existente no bojo da sociedade” (DARCIE, 

2002). Assim sendo, o imaginário coletivo repercute no indivíduo de maneira particular. As 

novas tecnologias do mundo digital, o computador, a internet, as redes sociais vêm 

conduzindo o homem a um mundo imaginário e globalizado. 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

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. Essas histórias estão cada vez mais ditando tendências; adaptadas ou recontadas, com 

uso das novas possibilidades tecnológicas da comunicação cinematográfica, suas personagens 

influenciam o consumo, desde objetos materiais aos bens culturais, explorados pela indústria 

de massa. Ainda que as pessoas não estão identificadas por idade ou localidade, constatou-se 

similaridade nos comentários realizados, garantindo maior veracidade à amostra pesquisada. 

Verificou-se, então, a existência de identificação dos espectadores/leitores do teste “Que 

personagem de 'Alice no País das Maravilhas' é você?”, da revista Veja, com as características 

identitárias das personagens do filme “Alice no País das Maravilhas”. Através deste estudo foi 

possível identificar que a narrativa ficcional revela-se como uma ferramenta que permite olhar 

o mundo e, cuja expressão e representação transcendem a experiência do espectador entre o 

real e o imaginário, através de uma infinidade de situações. Constata-se que o imaginário e as 

identidades traduzem muitas das relações sociais no cotidiano da sociedade e, que povoam as 

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

possibilidades de conhecimento e entretenimento que proporcionam as atuais narrativas 

audiovisuais. 
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