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Layers deep now unravelling 
Just keep your eyes on her. 
Get me Neil on the line 
No I can't hold 
Have him read "snow glass apples" 
Where nothing is what it seems 
"Little sis you must crack this" 
He says to me 
(...)”  

Tori Amos 

  



 

 

RESUMO 

 

Coraline (2012) é uma narrativa que foi adaptada às mais diversas mídias. Alguns autores como 
Poe (2010) e Arlindo Machado (2008), ao definir mídia e comentar o papel da arte sobre ela 
abrem espaço para discussões que envolvem a produção narrativa em um universo que já não 
é mais composto de meios de comunicação separados, mas sim convergentes. Ao utilizarmos 
os estudos de Claus Clüver (2006) e Irina Rajewsky (2012) sobre a arte na intermidialidade e as 
adaptações conforme Robert Stam (2006) e Linda Hutcheon (2006), conseguimos compreender 
melhor o funcionamento do que, originalmente chamado de gênero por Todorov (2014), foi 
debatido e hoje é conhecido como modo narrativo fantástico em um universo plurimidiático como 
o de Coraline. Partindo da teoria de Freud (2017) sobre O Inquietante e dos procedimentos 
narrativos e sistemas temáticos do fantástico propostos por Remo Ceserani (2006), analisamos 
nesse trabalho as diferenças representacionais desses aspectos em três diferentes linguagens: 
nas imagens dos paratextos, no romance e na animação. 

 

Palavras-chave: Intermidialidade. Modo narrativo fantástico. Inquietante. 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 
Coraline (2012) is a narrative that was adapted to many different media. Some authors as Poe 
(2010) and Arlindo Machado (2008), defining media and making comments over the role of art in 
it open discussion involving narrative production in a universe which is not made of separated 
media, but converging ones. Using Claus Clüver’s (2006) and Irina Rajewsky’s (2012) studies 
about art in intermidiality and adaptation according to Robert Stam (2006) and Linda Hutcheon 
(2006), we are able to better comprehend the functioning of what, originally called a genre by 
Todorov (2014), was debated and today is well-known as the fantastic narrative mode in a 
plurimidiatic universe such as Coraline. Starting from Freud’s (2017) theory about The Uncanny 
and from the narrative procedures and thematic systems of fantastic proposed by Remo Ceserani 
(2006), we analyze in this work the representation differences of these aspects on three different 
languages: on the pictures of the paratext, on the novel and on the animation.  

Keywords: Intermidiality. Fantastic narrative mode. Uncanny. 
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1  CORALINE E SUAS MÍDIAS 

1“Read a book,” said her mother. “Watch a video. Play with your toys. Go and 

pester Miss Spink or Miss Forcible, or the crazy old man upstairs” ”No,” said 
Coraline. “I don’t want to do those things. I want to explore.”(GAIMAN, 2012, 
p.04)2 

Não importando como contamos ou consumimos uma história, seja via escrita, 

vídeo ou mesmo seguindo a antiquíssima tradição oral, descrevendo eventos reais ou 

inventados para outras pessoas, o ato de narrar confunde-se e adiciona-se ao viver 

em si. Não que a realidade seja até mesmo passível de ser fielmente transcrita para 

a ficção, mas ao narrar uma aventura, ao contar a alguém nossa história, 

simultaneamente a construímos. Nós organizamos os acontecimentos à medida que 

os exploramos por meio da linguagem e suas ferramentas. Com o surgimento da 

literatura, especialmente como a conhecemos hoje – dos estudos surgidos durante o 

período Romântico –, nós associamos não somente os processos narrativos e seus 

inúmeros gêneros, mas também a poesia e a lírica aos mais diversos assuntos 

relativos à formação das sociedades humanas – da crítica política à psicologia, como 

bem demonstrado por Terry Eagleton em Teoria da Literatura: uma introdução: 

(...) sugerimos haver uma relação entre a evolução da moderna teoria literária 
e a agitação política e ideológica do século XX. Essa agitação, porém, nunca é 
apenas uma questão de guerras, de depressões econômicas e de revoluções: 
ela é sentida pelos que nela estão envolvidos também de maneira 
profundamente pessoal (EAGLETON, 2006, p. 287). 

Eagleton atravessa por diversas teorias a fim de compreender o papel da 

literatura, sendo uma delas a psicanálise de Freud e, posteriormente de Lacan, 

contemplando as relações estabelecidas entre as narrativas e o universo do 

subconsciente. O autor relaciona a repressão dos prazeres, causada pela sociedade 

 
1 Por conta de o inglês ser a língua original da publicação, todas as traduções dos trechos usados neste 
trabalho estarão em notas de rodapé e são atribuídas a Regina de Barros Carvalho, tradutora da versão 
em português publicada pela Rocco em (2003). Devido ao seu acesso ter sido somente em arquivos 
digitais, manteremos apenas a versão em inglês com as paginações por razão da precisão bibliográfica. 
 
2 Trad.:”—Leia um livro — sugeriu a mãe. — Assista a um vídeo. Brinque com seus brinquedos. Vá 
perturbar a senhorita Spink ou a senhorita Forcible, ou o velho maluco do andar de cima. — Não — 
disse Coraline. — Não quero fazer nada disso. Quero explorar.” 
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e por convenções de trabalho e economia, ao processo narrativo, pois essa ação de 

reprimir faz com que os seres humanos sejam “neuróticos”: 

é importante ver que essa neurose é parte daquilo que em nós é criativo, 
enquanto raça, sendo parte também das causas de nossa infelicidade. Uma 
maneira pela qual podemos enfrentar os desejos que temos condições de 
satisfazer é "sublimando-os", o que para Freud significa dirigi-los para uma 
finalidade de maior valor social (EAGLETON, 2006, p. 228). 

Se para nós, portanto, criar histórias é sublime, faz parte desse cenário a 

maneira pela qual esse conteúdo é apresentado. Ou seja, essa produção sempre 

estará intrinsecamente relacionada ao meio pelo qual ela é transmitida – as mídias. 

Se traçarmos uma relação histórica das narrativas e das mídias, encontraremos não 

somente pontos de convergência, mas uma contínua linha que relaciona os vigentes 

sistemas tecnológicos aos modos de se contar uma história. Da contação oral de 

histórias ao cinema, dos livros à Internet, podemos dizer que a trajetória das narrativas 

se mistura à dos meios de comunicação e, assim, está contida nos processos de 

transformação da tecnologia e em suas problemáticas. Essa relação entre o 

psicológico, a narrativa e os meios, faz-se, então, essencial na análise de uma obra 

em que uma das principais características é a irradiação da narrativa para os mais 

diferentes meios, como é o caso do objeto de estudo desta pesquisa. 

Coraline é um romance infanto-juvenil ilustrado, escrito por Neil Gaiman em 

2002 e publicado inicialmente pela Bloomsbury no Reino Unido com ilustrações de 

Chris Riddel e pela Harper Collins nos Estados Unidos com ilustrações de Dave 

McKean. É uma narrativa que usa a fantasia para o desenrolar de seu enredo: uma 

garota que se muda para uma nova (antiga) casa e descobre um mundo invertido, 

com versões estranhas e suspeitas de tudo que conhece, incluindo seus pais, seus 

vizinhos e da própria construção. A passagem entre um universo e outro acontece por 

meio de uma porta, no momento oportuno em que seus pais deixam de prestar 

atenção exclusiva a ela – o que é oposto no outro lado da passagem: sua outra-família, 

como é chamada, valoriza-a totalmente e é exatamente como queria, se não fosse 

pelo fato de terem botões no lugar dos olhos. Em uma narrativa onde tudo que há em 

seu universo é reconstruído, incluindo a estrutura da própria casa, Coraline acaba 

tendo que vencer sua outra-mãe para voltar ao seu local de origem e salvar seus pais, 

sequestrados pela vilã.  
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Foi traduzido e publicado por inúmeras editoras ao redor do mundo, chegando 

ao Brasil pela Rocco Jovens Leitores em 2003. A obra foi adaptada para diversas 

outras linguagens artísticas, incluindo o teatro, a ópera3 e o video game. Há também 

a publicação de um audiobook pela Harper Collins em 2003, narrado pelo próprio 

Gaiman. As adaptações com mais alcance comercial, entretanto, são: a animação 

para o cinema, lançada em 2009 no Brasil, e a graphic novel, publicada em 2010 aqui 

pela mesma editora responsável pelo romance. 

A animação foi dirigida e roteirizada por Henry Selick, conhecido por The 

Nightmare Before Christmas (1993), sendo produção conjunta de Focus Features e 

do estúdio Laika. Distribuida em DVD no Brasil pela Universal, contendo extras como 

cenas excluídas e bastidores. O filme, feito por meio de stop motion utilizando bonecos 

analógicos e fotografia, foi nomeado ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao BAFTA Awards.  

A graphic novel, por sua vez, é adaptada e ilustrada por P. Craig Russel e 

publicada inicialmente pela Harper Collins em 2008. Foi trazida ao Brasil pela Rocco 

Jovens Leitores em 2010 e teve os textos traduzidos por Regina de Barros Carvalho, 

mantendo as imagens e paginação. O enredo sofre algumas alterações em cada uma 

das linguagens adaptadas, mas a premissa permanece a mesma. Nesse trabalho, 

especificamente, trabalhamos com a análise do romance e da animação, uma vez que 

são as formas mais populares assumidas pela obra. Tomando essa grande variedade 

de adaptações, qual seria, então, o papel das mídias na leitura de uma narrativa? Que 

diferença essas mídias fazem na percepção da obra como um todo, não somente 

comparando as escolhas estéticas e de roteiro?  

Vamos por meio deste trabalho, contando com a discussão teórica a respeito 

dessas confluências intermidiáticas, comentar os caminhos percorridos por Coraline 

em algumas dessas linguagens. Neste primeiro capítulo, partiremos de autores que 

discutem especificamente as mídias e sua importância. Além disso, 

compreenderemos também a confluência delas a partir do estudo da intermidialidade 

e seus efeitos sobre essa narrativa.  

Será importante para esse trabalho, o fato de que Neil Gaiman se inscreve 

sobre uma clássica tradição literária, do fantástico, cujos estudos acompanham há 

 
3 No Brasil, ver: <http://hoje.unisul.br/coraline-e-o-mundo-secreto/>. A matéria, inclusive comenta o 
processo de adaptação. Houve também uma adaptação musical para a Broadway, ver: 
<https://www.broadway.com/shows/coraline/>. A Royal Opera House, em Londres, também apresentou 
sua própria versão: <https://www.roh.org.uk/productions/coraline-by-aletta-collins>. 
Acesso em: 7 de ago. 2018. 

http://hoje.unisul.br/coraline-e-o-mundo-secreto/
https://www.broadway.com/shows/coraline/
https://www.roh.org.uk/productions/coraline-by-aletta-collins
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muito tempo as representações do sobrenatural na estética e evoluíram dos 

fundamentais estudos de Tzvetan Todorov (2014) para o que chamaremos aqui de 

procedimentos narrativos e sistemas temáticos, de um modo narrativo melhor 

apresentado no segundo capítulo. Esses critérios, extraídos dos estudos 

especialmente de Remo Ceserani (2006), mas partindo do próprio conceito de 

inquietante de Freud (2017), nos servirão como base para uma análise comparativa, 

assim como também análoga, dessas múltiplas linguagens artísticas nas quais 

Coraline se apresenta. 

 Tal dissecção da obra acontecerá no terceiro capítulo, considerando as 

diferenças de linguagem das mídias apresentadas, partindo inicialmente do paratexto, 

isto é, do material adjacente aos textos principais, suas capas e pôsteres e, então se 

desdobrando à animação e ao romance. A análise se dará pelas representações, 

especialmente de personagens, no decorrer das etapas da narrativa – da 

apresentação ao desfecho –, e dará subsídio para um panorama mais amplo e novas 

perspectivas sobre os objetos. 

 

1.1 NARRATIVA: arte, mídia e intermídia 

 

 O estudo sobre as mídias se dá há muito por diversos teóricos que abarcam 

desde a linguística, a semiótica e as artes. A própria definição da palavra “mídia” em 

português pode abranger possibilidades que explicam meios de comunicação 

específicos, normalmente associados às grandes redes de comunicação em massa, 

ou descrever qualquer aparelho responsável pela transmissão de uma mensagem. 

Norval Baitello Junior em A era da iconografia: reflexões sobre imagem, comunicação, 

mídia e cultura (2014) traz um estudo intenso das nossas relações com os meios e 

afirma que mídia é antes de tudo um intermediário, o “meio de campo”, mas é mais 

do que o Jornal, a Televisão, o Rádio ou mesmo a escrita. O autor propõe três 

categorias midiáticas, sendo a mídia primária o próprio corpo humano: “para funcionar, 

exige que estejamos no mesmo espaço e no mesmo tempo que o interlocutor (p.46)”. 

A mídia secundária, por sua vez, se dá pelo homem ter adquirido a capacidade de 

marcar uma informação que o permita comunicar mesmo estando ausente. 

Usando um objeto para transmitir seus sinais, sua informação, o homem 
consegue criar a presença na ausência, conseguindo perpetuar-se no tempo, 
criando um tempo virtualmente infinito. Podemos dizer que o homem consegue 
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vencer a própria morte, deixando os sinais produzidos por seu corpo. [...] Como 
se trata de sinais feitos por corpos, não se suprime a mídia primária, apenas 
soma-se a ela um segundo “meio de campo”. (p.47) 

 Essas mídias são por exemplo o livro e o jornal, que vencem o tempo mas, para 

o autor, ainda enfrentam problemas com o espaço, pois há limites e custos no seu 

transporte e na sua distribuição. A mídia terciária viria com o surgimento de sistemas 

elétricos, pois por meio de sistemas de emissão e recepção, transforma os textos da 

comunicação em impulsos que pelos aparelhos vencem tempo e espaço facilmente. 

Exemplos seriam o rádio, a televisão e posteriormente os computadores. 

 A relação que cada aparelho midiático estabelece com os outros e com a 

mensagem que está sendo transmitida nele também é importante para qualquer 

estudo que deseje investigar as produções veiculadas por uma mídia. Marshall 

McLuhan escreveria na década de 60 a famosa e já muito discutida afirmação de que 

“o meio é a mensagem”, o que significa que a mídia em si também se estende ao 

conteúdo como amplificador das capacidades humanas e pressupõe que eles alteram 

o modo de viver e a maneira que as pessoas estão ligadas culturalmente umas às 

outras.  

Com um discurso que ecoa (fortemente)4 ainda na contemporaneidade, 

McLuhan idealizara uma sociedade em harmonia com a tecnologia. É importante notar 

em McLuhan, entretanto, que apesar de uma tendência tecnocrata, ao enunciar que 

cada mídia é conteúdo de outra mídia (2013, p. 20), o autor corrobora o fato de que 

os meios de comunicação não são objetos independentes entre si. Isso indica a 

impossibilidade de separarmos totalmente as mais diversas linguagens utilizadas na 

transmissão das mensagens em cada um dos meios: há uma relação entre elas. Se 

essa relação, como proposta por Baitello, é de que independentemente de quais 

níveis são utilizados para se encontrar uma mídia, a primária estará envolvida ou se 

manifestará por ordem de desenvolvimento tecnológico. Neste sentido, o importante 

é que essa aproximação abre brechas para intervenções teóricas e artísticas. 

 Por conseguinte, toda produção artística, incluindo a narrativa, está inserida 

nesse universo das mídias, pois ao ser transmitida por qualquer meio limita-se e deixa-

 
4 Ver como exemplo: <http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/01/05/o-meio-e-a-
mensagem-porque-tambem-e-conteudo.html>. Acesso em: 13/09/2018. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/01/05/o-meio-e-a-mensagem-porque-tambem-e-conteudo.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/01/05/o-meio-e-a-mensagem-porque-tambem-e-conteudo.html
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se imprimir sobre ela os seus atributos, ao mesmo tempo em que dá ao meio suas 

próprias condições. Sobre as característica das mídias, encontramos em Marshall Poe 

(2010) uma proposta coerente na tentativa de apresentar uma arqueologia das mídias, 

na qual relaciona os atributos dos principais meios de comunicação à cultura a qual 

esse esteve inserido – da oralidade à imprensa, do audiovisual à internet. Para o autor, 

cada uma dessas mídias geraria, através de redes complexas de representação e 

comunicação, diferentes práticas culturais e isso estaria diretamente ligado ao 

conhecimento tecnológico de um tempo. 

Sumariamente, para Poe, são grupos e não inventores específicos que 

desenvolvem tecnologia, mas somente há avanços possíveis dentro de seu próprio 

contexto. Isto é, o desenvolvimento tecnológico acontece lentamente no sentido de 

que nunca há uma total quebra de paradigmas:  aparelhos novos sempre utilizam a 

base de seus antecessores. Além disso, estamos sempre trabalhando com excesso 

de capacidade técnica, uma vez que produzimos muito mais ferramentas do que de 

fato utilizamos. Os responsáveis pela geração da demanda por novas tecnologias 

seriam, para Poe, organizações religiosas, econômicas e políticas, uma vez que 

indivíduos, sozinhos, não possuem força suficiente. Além disso, essas organizações 

são, via de regra, instituições conservadoras que não adotam novas tecnologias se 

essas não forem resolver problemas que já existam – o autor enfatiza que esses 

problemas são normalmente derivados de condições econômicas. 

 Encontramos apoio para as afirmações de Marshall Poe em Arlindo Machado 

(2008), em Arte e Mídia, livro no qual apresenta as noções de arte e de mídia. 

Segundo o autor, ambos os conceitos estão intrinsicamente relacionados, pois a arte 

“sempre foi produzida com os meios de seu tempo (MACHADO, 2008, p.9)”. E para 

Machado, as “novas tecnologias” se dão somente com o aval das estruturas de poder 

já instituídas, repletas de intenções e ideologias normalmente arbitrárias. Segundo o 

autor, nota-se que o desenvolvimento das mídias a partir da revolução industrial e a 

ascensão de nosso sistema capital se dá sempre seguindo a lógica da indústria: de 

reprodutibilidade e velocidade de distribuição e consumo. 

O maior problema das definições dos atributos apresentados por Poe (2010) é 

justamente a demarcação extremamente sistemática dos limites de cada mídia e das 

suas funções práticas na sociedade. Cada mídia, segundo Poe, possui uma 

combinação de diferentes níveis de cada um desses atributos e isso cria diversos tipos 

de conexões entre as pessoas, formando redes de comunicação com características 
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próprias. Observemos que para o autor, uma mídia mais fiel à realidade produziria, 

por exemplo, uma rede mais icônica, com mensagens mais facilmente reconhecidas, 

enquanto uma menos fiel faz a rede simbólica, com mensagens mais dificilmente 

decodificadas e para este trabalho, focaremos nesse atributo. 

A hipótese principal de Poe (2010) é que as redes das mídias se relacionam 

certas práticas sociais, e essas práticas sociais produzem valores relacionados. 

Seguindo o exemplo do nível de fidelidade da mídia – para o autor, se uma mídia tem 

um alto nível de iconicidade, as práticas sociais irão em direção ao Realismo, a ideia 

de que o mundo prático e dos sentidos é mais importante do que o “que não é visto”. 

Uma mídia simbólica, entretanto, projeta conceitualização, que justifica o surgimento 

de um Idealismo, oposto ao Realismo. 

Após a exaustão de cada um dos atributos de mídia e de suas práticas sociais, 

cada uma relacionada a valores culturais opostos, Poe parte para a análise com base 

histórica de cada uma das mídias que considera principais: a fala, a escrita, a 

imprensa, o audiovisual e a internet. Cada uma com seus atributos em níveis 

diferentes e gerando, portanto, valores culturais distintos. Importante deixar claro, 

entretanto, que o autor certifica-se de manter aberta a possibilidade de que nem 

sempre cada uma das mídias funciona como ele propõe em suas tabelas e essa 

afirmação abre espaço para uma abordagem questionadora sobre essas definições, 

uma vez que se observa de suas classificações uma separação das mídias em grupos 

fechados. A perspectiva de Marshall Poe, ao elaborar um texto que coloque os meios 

de comunicação em uma mesma linha de pensamento, é um passo extremamente 

importante, ao mesmo tempo em que o autor acaba colocando e misturando várias 

dessas nuances investigadas pelos estudiosos especializados em uma mesma 

categorização, prejudicando uma investigação mais específica de cada gênero e 

linguagem. 

Um dos conceitos mais importantes levantados por Arlindo Machado no livro é o 

de “convergência e divergência das artes e dos meios”. No capítulo dedicado ao 

assunto, o autor apresenta uma recente forma de estudar e enxergar as mídias, 

baseando-se não nas especificidades de cada uma, mas nas características que as 

aproximam. Se voltarmos a McLuhan (2012), entretanto, já víamos nele a percepção 

de que as mídias não são completamente separadas. Para ele, o conteúdo de uma 

mídia é sempre outra mídia (p. 20) – a fala está na escrita, que está na imprensa e 

assim por diante. Arlindo Machado (2008) em seu capítulo sobre divergência e 
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convergência das mídias, demonstra como, por muito tempo, as mídias foram 

estudadas separadamente e por disciplinas diferentes, mesmo por autores altamente 

conceituados como Susan Sontag e Roland Barthes, em um esforço, na época 

importante, de “pensar os meios em função de suas especificidades” e criar uma 

“identidade” (p. 60-61) para esses meios.  

Para Machado, “uma ênfase exagerada nas identidades isoladas”, entretanto, 

“pode levar à intolerância [...] enquanto os processos de hibridização podem favorecer 

uma convivência mais pacífica entre as diferenças (MACHADO, 2008, p. 64)”. Nos 

estudos da comunicação, da mesma maneira, essa divergência chega a ser 

improdutiva e para alguns pensadores, “pelo menos nos setores de vanguarda, a 

melhor alternativa pode estar na convergência”. 

Isso quer dizer que as especificidades de cada mídia não são necessariamente 

encontradas apenas nelas, mas que por meio de um movimento tecnológico e cultural 

há a tendência de se misturarem e se sobreporem. Machado dá o exemplo do 

computador, onde encontramos um ambiente multimidiático complexo com texto, 

fotografia e audiovisual dividindo a mesma superfície, mesmo sem considerarmos a 

internet como meio de transmitir essas informações. 

 

(...) os novos meios encontram sua relevância cultural quando reavaliam e 
revitalizam meios mais antigos, como a pintura perspectivada, o filme, a 
fotografia e a televisão. Os chamados “novos meios” só puderam se impor como 
“novos” e ser rapidamente aceitos e incorporados socialmente pelo que eles 
tinham também de “velhos” e familiares. (MACHADO, 2008, p. 72-73) 

 
 

Do ponto de vista cultural, essa hibridização e constante mudança pode 

proporcionar tanto relações mais harmoniosas entre os campos quanto trazer diversos 

problemas, desde uma imposição ao digital e, portanto à ideologia tecnológica vigente, 

até o impedimento de “que as novas gerações possam ter tempo suficiente para 

amadurecer o domínio de um meio ou técnica, tornando os novos produtos mais 

superficiais e de fôlego mais curto (MACHADO, 2008, p. 77). Da perspectiva da 

produção em si, entretanto, o que essa convergência causa é uma modificação na 

influência que uma mídia tem na percepção de outra ao considerarmos os contextos 

plurimidiáticos. 

Se Arlindo Machado propõe um estudo que envolve a imprecisão nos limites das 

definições das mídias em sua utilização, são os estudos da Intermidialidade, como 



20 

 

propostos por Irina Rajewski (2012) e Claus Clüver (2006) que, ao tratar 

especificamente dos textos presentes em cada mídia, clarificam suas aproximações. 

Essa é uma área de estudos relativamente nova, por mais que a influência de uma 

mídia sobre a outra não seja um fenômeno recente. Rajewski, inclusive, deixa clara a 

existência de várias aproximações teóricas diferentes sobre o assunto, que 

consideram as diversas relações possíveis entre as mídias. A autora, em seu texto 

Intermidialidade, intertextualidade e ‘remediação’: uma perspectiva literária sobre a 

intermidialidade (2012), vai partir de uma definição mais ampla e então definir 

categorias de relações para que cada uma seja teorizada às suas próprias 

individualidades. 

Importante ressaltar que o estudo da intermidialidade como proposto por 

Rajewski parte da perspectiva literária, e portanto, assim como em Machado, sua 

abordagem está diretamente relacionada às artes. Clüver (2006) apoiado Rajewski, 

aproxima as definições de arte e mídia baseado na percepção que o espectador tem 

dos textos, já que qualquer definição exata de arte é cada vez mais questionável, 

especialmente desde Duchamp. 

Ao falarmos sobre mídias, é imprescindível relacioná-las à tecnologia e 

considerar que cada autor se posiciona a respeito do assunto distintivamente. Para 

Machado (2008), as “máquinas semióticas são, na maioria dos casos, concebidas 

dentro de um princípio de produtividade industrial, de automatização dos 

procedimentos para a produção em larga escala (p.10)”. Essa lógica inclui a fotografia, 

o computador, o cinema, o vídeo, todos no “interior de ambientes industriais e dentro 

da mesma lógica de expansão capitalista (p.11)”. 

Ao definir artemídia, Machado afirma que existe um tipo de arte que é produzido 

pensando na subversão e na expansão da utilização dos meios de comunicação, mas 

que qualquer arte é sempre produzida com os meios de seu tempo. Ou seja, para o 

autor, a arte pode assumir pelo menos duas posturas diferentes em relação à 

tecnologia vigente: a primeira é a de reinvenção dos meios, que significa um 

afastamento intenso e intencional do “projeto tecnológico originalmente imprimido às 

máquinas e programas (MACHADO, 2008, p13)”. Atualmente, isso significaria 

transformar o projeto industrial de repetição e reprodução no sentido contrário. 

 

 



21 

 

Talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte numa 
sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática de submeter-se à 
lógica dos instrumentos de trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das 
máquinas semióticas, reinventando, em contrapartida, as suas funções e 
finalidades (MACHADO, 2008, p. 14). 

 

 

Por outro lado, ao dizermos que a arte nas mídias se dá somente com a sua 

subversão, estamos deixando de lado muito da produção criativa que não se 

invalidaria somente por pertencerem a um contexto industrial. Para Machado (2008), 

a indústria onde a arte se produz é complexa e é repleta de “brechas e contradições 

internas” nas quais os artistas podem encontrar saídas e propor trabalhos com 

qualidade. Segundo o autor, mesmo na lógica industrial, podem haver programas e 

obras de ordem popular densos em questão de qualidade e singularidade. Incluímos 

aqui filmes, músicas, livros e até mesmo programas de televisão. Mesmo quando são 

encomendadas pelas próprias instituições detentoras dos meios de produção, a arte 

instrumentalizada e automatizada tem potencial para questionar, pelo menos 

parcialmente, essa mesma estrutura. 

Uma das características de um universo midiático que se dirige à hibridização é 

a ampliação de produções comerciais e artísticas que utilizam diversas mídias 

diferentes para transmitir suas mensagens. Partindo de exemplos como George Lucas 

e a saga de Guerra nas Estrelas, que vem desde a década de setenta sendo 

distribuída de inúmeras mídias diferentes – cinema, televisão, livros impressos, 

digitais, e assim por diante –, até as frequentes adaptações de diversas narrativas da 

literatura para os cinemas, dos quadrinhos para o videogame, dos videogames para 

os livros entre tantas outras.  

Como as especificidades dessas mídias e esses atributos propostos por Poe se 

refletiriam nesse contexto de adaptação, se, na prática, a mensagem transmitida tem 

as mesmas premissas?Coraline se encaixa nesses parâmetros de contexto, uma vez 

que possui diversas adaptações e possui amplo público – mas isso não significa que 

não possa, de alguma forma, subverter esses atributos a partir da imposição de 

leituras diferenciadas de uma mesma narrativa em diferentes linguagens.  

Entre os diversos atributos propostos por Marshall Poe, está a Fidelidade, por 

exemplo, que é a proximidade, a semelhança, entre o que é enviado e o que é 

recebido. Para o autor, a mídia audiovisual, diferente das palavras faladas ou lidas, 
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uma fotografia ou um filme aparentam e soam como as suas representações reais – 

isso faz com que elas não signifiquem nada além do que pareceriam ser. Portanto um 

texto audiovisual seria para ele somente reconhecido, e não decifrado ou lido.  Para o 

autor, o consumo de produção audiovisual, por mais “não natural” que seja a partir do 

ponto de vista técnico, “parece natural”, pois segundo ele, “você precisa 

trabalhosamente aprender a decifrar um código para compreender um texto, enquanto 

você simplesmente “compreende” o código audiovisual sem nenhum esforço 

consciente (POE, 2010, p. 128)5”. Logo, sendo completamente icônico, um produto 

audiovisual seria praticamente o ápice da valorização do sensorial e prático em 

detrimento do simbólico. 

Apesar de compreender a origem dos estudos midiáticos propostos por Poe 

(2010) e de sua importância para uma percepção mais completa de seu 

desenvolvimento tecnológico, discordamos do autor e de sua afirmação a respeito dos 

atributos de mídia a partir do momento em que assumimos a existência de diversas 

linguagens audiovisuais que utilizam de técnicas bem diferentes mesmo sendo 

distribuídas por uma mesma mídia. Coraline, sendo um stopmotion, é um exemplo, já 

que é uma animação feita a partir de objetos inanimados e postos em sequência com 

o intuito de somente simular um movimento e não capturá-lo de fato. Os objetos 

presentes na fotografia do filme significam os personagens e os elementos de cena, 

pois os representam no resultado final, mas não os são propriamente dito.  

Na animação, a iconicidade direta dá lugar à ressignificação e tudo, como 

veremos mais à frente nesse trabalho, pode ser análogo à fantasia e à criação do 

inesperado independente inclusive de leis da física, mas ainda, em uma produção 

audiovisual. Observamos na figura 1, por exemplo, um dos momentos finais do filme, 

onde acontece a desintegração gradativa do mundo onde a protagonista se encontra 

– não existe relação óbvia entre a imagem e seu significado, e sua leitura depende 

não somente do que é apresentado visualmente, mas do contexto apresentado pela 

obra como um todo. 

 

 

 

 
5 Tradução nossa de: The difference is that you must laboriously learn to decipher the code to 
understand a text, while youjust “get” the audiovisual code without conscious effort. 
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Figura 1 — Desintegração do outro mundo de Coraline 

 

Fonte: Captura de tela da animação aos 80 min. 57seg. (CORALINE, 2008) 

 

Se do ponto de vista da fidelidade da mídia, conseguimos distorcer uma prática 

mais realista, isso significa ser possível que outros atributos também possam ser 

questionados a partir do momento quando a produção artística transpõe premissas de 

uma mídia para a outra, simplesmente por alterações em sua linguagem, e isso pode 

variar de produto a produto, de seu gênero discursivo ou narrativo. No contexto das 

adaptações, como no caso de Coraline, essa classificação da produção audiovisual 

como puramente icônica se torna ainda mais comprometida. Linda Hutcheon, em um 

de seus textos (2006, p.8), afirma que adaptações podem ser vistas como: uma 

transposição de um trabalho já conhecido; um processo de apropriação criativo e 

reinterpretativo; e uma forma de engajamento intertextual estendido com a obra 

adaptada. Nesse sistema, são adaptados para outras mídias diversas partes de uma 

história a partir de métodos diferentes: tema, personagens, tempo, ritmo e assim por 
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diante. Se uma obra é fundamentalmente simbólica por construir níveis de 

interpretação por meio não só da abstração das palavras, mas do seu uso por meio 

de figuras de linguagem como metáforas e sinédoques, é provável que, durante o 

processo de adaptação dos seus elementos para outra mídia, parte desses símbolos 

se mantenham por meio das figurações que, apesar de mostrarem algo, signifiquem 

além. Podemos observar no filme elementos que não condizem com o realismo 

proposto por Poe e, muito pelo contrário, sugerem o uso da imaginação e de 

suposições conceituais, onde encontramos figuras não-realistas e de difícil 

reconhecimento imediato como já exemplificado. Partindo dessas modificações que 

uma obra pode fazer dependendo do uso de sua linguagem, observemos como se 

consideram então, as relações que se formam entre as diferentes mídias. 

 

1.2 ADAPTAÇÃO: textos e intertextos 

 

A adaptação é parte importante do conceito de intermidialidade de Claus Clüver 

(2006). Ela faz parte de uma das três categorias principais das relações entre as 

mídias. A primeira diz respeito à combinação das mídias. Envolve presença de 

diversas delas dentro de um mesmo texto no que chamamos de multimídia. É 

praticamente intrínseca à produção audiovisual, se considerarmos que a mídia verbal, 

oral ou escrita vai estar sempre mesclada às imagens. Também são passíveis de 

citação os quadrinhos, a publicidade e os selos. Além disso, esta primeira categoria 

configura aqueles textos onde, por exemplo, a mídia visual e a verbal são 

indissociáveis, como o graffiti, as marcas e a poesia concreta (todas estudadas por 

disciplinas distintas), denominadas intermídias. A segunda categoria, de acordo com 

Clüver, são as referências intermidiáticas, que muito se fundem à intertextualidade 

– é quando um texto pertencente a uma mídia “que pode ser plurimidiática (2006, 

p.17)” cita textos ou categorias de outra mídia. Fotografias podem se referir a pinturas, 

que podem ser igualmente evocadas pelo cinema. A terceira modalidade de 

intermidialidade se dá pela transposição midiática, diretamente ligada ao que 

conhecemos como adaptações: um texto pertencente a uma mídia é transformado 

para outra, de acordo com suas convenções, limitações e especificidades. Para 

Clüver, a função primária desse tipo de produção “para o leitor, parece ser a 

exploração das possibilidades e das limitações do processo, devendo ser resultante 
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num reconhecimento das diferenças midiáticas mais do que nas semelhanças 

(CLÜVER, 2006, p.19) – portanto, o mesmo texto em uma outra mídia não substitui 

sua fonte. 

Para Linda Hutcheon, em Teoria da Adaptação (2006, p.8), a adaptação para 

Hutcheon é tanto o processo quanto seu produto. Robert Stam (2006) põe as ideias 

de Gerard Genette (1989) sobre intertextualidade e transtextualidade lado a lado com 

as adaptações e traça paralelos entre as categorias propostas por Genette com as 

diversas maneiras em que um texto pode se relacionar com outro. Entre essas 

categorias, se encontra o paratexto, que para Stam, é a relação entre uma obra e 

todos os materiais “soltos” referentes a ela, como títulos, prefácios, ilustrações, capas 

e, no caso do cinema, os pôsteres.  

A adaptação de uma narrativa, portanto, envolve não somente a 

transmidialidade, mas as outras categorias da intermidialidade. É transmídia pois 

abrange uma transposição semiótica entre diversas mídias e usa relações entre 

linguagens para que sejam feitas as associações necessárias.  Compreende, da 

mesma forma, uma combinação de mídias, uma vez que, além da produção 

audiovisual, há um trabalho de criação de marca e identidade gráfica para cada um 

dos produtos. Há referências intermidiáticas se considerarmos, por exemplo, a 

composição das capas das edições posteriores ao lançamento da animação. Tais 

recursos, entretanto, além de associarem diferentes mídias, também modificam a 

leitura da narrativa como produto final, a exemplo dos próprios paratextos da 

adaptação, que induzem o mesmo produto a interpretações diferentes. Em um 

universo plurimidiático como o de Coraline observamos como processo de adaptação 

de aspectos singulares da narrativa é construído a partir de diferentes pontos de vista 

quanto representado em mídias distintas.   

Podemos exemplificar essa modificação dos aspectos da narrativa pela 

intermidialidade através das capas das obras adaptadas. Indagamos como as capas 

são capazes de ditar diferentes perfis a produtos narrativos distintos em um contexto 

de produção intermidiática e repleta de transposições intersemióticas6, mesmo 

pertencentes a um mesmo esquema representacional – a imagem.  Ao levarmos em 

 
6Consideremos que para Claus Clüver (2006), uma transposição intersemiótica “trata-se, pois, da 
mudança de um sistema de signos para outro e, normalmente, também de uma mídia para outra – 

conforme o que se entende por mídia.” Isso, para o autor, se caracteriza como relação intermidiática. 
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consideração o pôster de um filme, que muitas vezes deriva para o DVD, por exemplo, 

como imagem cuja função se assemelha à capa de um livro, é possível a observação 

ampla no mercado narrativo de como a mídia escolhida para a narrativa em si 

influencia na linguagem gráfica adotada para suas capas. Quais seriam os aspectos 

formais que poderiam indicar para o público que “isso é a capa de um livro”, “isso é o 

pôster de um filme”?  

A resposta para a pergunta anterior pode a princípio parecer simples, uma vez 

que é notável uma tentativa de aproximar a representação em imagem da narrativa à 

linguagem assumida – por exemplo: pôsteres de filmes trariam fotos, quadrinhos 

seriam ilustrações e assim por diante. Essas classificações entretanto são facilmente 

diluídas, como em livros que utilizam fotografias em suas capas ou filmes cujos 

pôsteres são ilustrados. E os pôsteres de animações, como produzir em fotografia? 

Podemos considerar essas imagens circundantes e atreladas aos produtos de 

acordo com a leitura que Robert Stam faz em Teoria e prática da adaptação: da 

fidelidade à intertextualidade (2006) das categorias que ele empresta de Gérard 

Genette (1982) ao falar de diferentes formas de inter- e transtextualidade. Entre elas, 

encontra-se a paratextualidade, que é a classificação na qual podemos incluir os 

títulos, os subtítulos, os prefácios e, para Stam (2006), também os textos que não são 

necessariamente verbais, mas visuais ou plurimidiáticos. Tais textos, para o autor, 

“inevitavelmente remodelam nossa experiência e compreensão do próprio texto (2006, 

p. 30)”. 

Cada produto de Coraline possui seu próprio material promocional, que é seu 

próprio paratexto. O romance possui diferentes capas para suas edições ao redor do 

mundo, sendo a da primeira (Figura 2), da Harper Collins, a mais reproduzida7, tendo 

também suas versões alteradas para o audiobook. A graphic novel, por sua vez, 

possui versões com apenas uma imagem de capa. Para a animação podemos 

considerar a versão em DVD, mas também os pôsteres do filme como exibido no 

cinema – sendo alguns principais, como o da Figura 3, e 26 minipôsteres promocionais 

– um para cada letra do alfabeto, relacionados a elementos da animação. 

 

 

 
7 Podemos observar uma grande variedade de capas e edições no Good Reads, um site de catalogação 
pública das edições e traduções encontradas ao redor do mundo. 
<https://www.goodreads.com/work/editions/2834844-coraline?page=1> Acesso em: 7 de ago. 2018.  

https://www.goodreads.com/work/editions/2834844-coraline?page=1
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Figura 2 — Capa do romance, 
edição de aniversário (2012) 

 

Fonte:GAIMAN, 2012 

 

 
Figura 3 — Pôster da animação de 2008 

 

Fonte:  Disponível em:  
<https://www.imdb.com/title/tt0327597/ 
mediaviewer/rm2130906112>. Acesso em 11 
de ago. 2019. 

 

Contamos, portanto, com um grande volume de paratextualidade de imagem, 

e se observarmos cronologicamente, podemos notar como o lançamento das 

adaptações modificaram as edições posteriores do romance. Como exemplo de 

aproximações e distanciamento de significação resultante do paratexto, analisamos 

graficamente as duas imagens já apresentadas, representando cada uma das obras 

desse estudo, a animação e o romance. 

 

1.2.1 O paratexto e a imagem nas adaptações 

 

O critério de escolha das imagens se dá por meio da função adquirida por cada 

uma e em sua posição na linha cronológica do produto. A versão de capa do romance 

escolhida é a da edição de 10º aniversário de Coraline pela Harper (2012), com 

ilustrações de Dave McKean, cuja imagem é a mesma da primeira edição, com o 

https://www.imdb.com/title/tt0327597/mediaviewer/rm2130906112
https://www.imdb.com/title/tt0327597/mediaviewer/rm2130906112


28 

 

acréscimo de informação textual. A segunda imagem é um dos pôsteres do filme 

lançado em 2009, escolhido por conter a maior quantidade de informação visual e 

verbal sobre a animação. 

Ao apresentar as imagens, a descrição das categorias formais de uma imagem 

é de suma importância. Para isso, podemos nos apoiar em Miguel Rojas Mix, cujo livro 

El imaginário:civilizacion y cultura del siglo XXI (2006) apresenta uma sequência 

dessas camadas para observação. São elas: a perspectiva; a cor; a composição; a 

linha; a proporção; o movimento; o ritmo; e a execução. Ao observarmos as duas 

figuras, existem algumas dessas categorias cujo uso se aproxima, enquanto outras se 

opõem ou variam entre si. Em questão de execução, as duas pertencem à mesma 

técnica: são ilustrações feitas digitalmente e distribuídas em mídia impressa, apesar 

de apresentarem propostas visuais completamente diferentes. Após as impressões, 

podem variar em material e tamanho, mas isso não se faz relevante para esta análise. 

A perspectivaescolhida para a figura 2 é simples e, pela escolha do fundo 

escuro, acaba achatando o espaço percebido. Essa bidimensionalidade sugere ao 

espectador da imagem um foco centralizado na protagonista e possui efeito 

psicologizante, ou seja, em detrimento ao “plano de fundo” da capa, é o psicológico 

de Coraline que, nessa ilustração, é ressaltado. Na figura 3, entretanto, há a utilização 

de mais de um ponto de fuga, proporcionando à imagem vários planos, e, 

consequentemente, diversos espaços detalhados. Essa perspectiva, complexa, retira 

o foco somente da protagonista mas acrescenta à figura e traz à tona inúmeros 

elementos que fazem parte da trama, mas de alguma forma externos à protagonista, 

num efeito oposto à imagem anterior:  a figura 2 aproxima o espectador de Coraline, 

enquanto a 3 afasta para dar uma vista geral. 

Quanto à cor, na capa do romance, ao mesmo tempo que há também 

diferenças marcantes de luz, há mesclas entre áreas claras e escuras. As cores 

assumem papel de delimitação ou não-delimitação do que é fundo ou figura. Essa 

relação de cores que em muito se assemelha ao chiaroscuro, maneirismo tipicamente 

barroco, intensifica mais uma vez a psicologização da personagem, pois realça o 

drama e sugere uma narrativa – um movimento – entre a escuridão e a luz, 

corroborando com o relevo dado à personagem na imagem. No pôster da animação, 

todavia, as cores são predominantemente frias. Há luz e sombra, mas a personagem 

se isenta dessa contraposição. Em um mesmo ambiente, temos versões claras e 

escuras de todas as temáticas abordadas nos planos secundários. As tulipas 
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amarelas, à direita, encontram sua equivalência à esquerda em flores de formatos 

diferentes, vermelhas e alaranjadas. Se observamos essas representações de 

maneira simbólica, percebemos que a oposição pode reforçar a diferença entre os 

dois lados da imagem – de acordo com o dicionário de símbolos proposto por Jean 

Chevalier e Alain Gheerbrant (1986, p. 87), enquanto o amarelo é juventude, da força, 

da primavera; o vermelho, por sua vez, pode assumir uma identidade mais sombria, 

sendo a cor da alma e da libido (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986, p. 888). 

Analisando ainda as cores da imagem simbolicamente, o azul predominante na direita 

pode ser para Chevalier e Gheerbrant a cor celeste do devaneio, da consciência que, 

ao anoitecer (à esquerda), se tornaria sonho e atingiria o inconsciente. 

Na capa do romance, as delimitações entre figura e fundo são construídas pelo 

jogo de luz e sombras, as linhas são pouco delimitadas, exceto os vultos mais escuros, 

que são lineares e se mesclam a ambos os planos – esse jogo sutil sugere, 

novamente, um efeito de passagem entre dois estados e corrobora com a análise das 

cores e da perspectiva. Mesmo se não conhecêssemos a história a qual a capa 

introduz, teríamos a noção de que a personagem transita entre dois espaços distintos. 

Na figura 2, apesar das linhas não terem a configuração de traço, todos os objetos 

são perfeitamente delineados e definidos, proporcionando uma demonstração 

intensiva de detalhes a cada um dos muitos elementos inclusos na imagem. Esses 

detalhes provavelmente possuem funções mercadológicas, uma vez que entregam 

uma resenha da história sem necessariamente uma descrição verbal das etapas, mas 

também acrescentam simbolismo, uma vez que apresenta itens individualmente 

analisáveis. A casa, por exemplo, de acordo com Chevalier e Gheerbrant é símbolo 

forte na psicanálise para a interioridade e transformações psíquicas (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1986, p. 259), muito presentes na narrativa de Coraline como um 

todo. 

A respeito da composição, cada imagem tem suas peculiaridades. Na figura 2, 

a leitura é feita a partir do jogo de luz e sombras, da esquerda para a direita, 

sequencialmente. A personagem, à esquerda, é seguida pela escuridão e seus vultos 

à direita. Essa mesma composição já sugere um estado de movimento para a imagem, 

já que indica um ponto de partida e uma direção. A saída da sombra para a luz pode 

simbolizar o crescimento da personagem e suas mudanças psicológicas. Na figura 3, 

as cores e os elementos separam a imagem entre direita e esquerda, mas o sentido 

de leitura não é necessariamente sequencial e se dirige ao meio. Rojas Mix (2006, 
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p.286) nomeia esse tipo de composição de axial, uma vez que o “produto principal”, 

no caso a personagem (e sua casa ao fundo) estão em um eixo centralizado que divide 

a imagem em duas. A significação aqui tende para a supervalorização da heroína 

como realizadora de ações notáveis e se, ainda considerando a casa como símbolo 

de interioridade, concluímos que as etapas de sua jornada interior foram concluídas 

com sucesso e há um equilíbrio entre ambos os lados. 

É importante analisarmos as proporções nas figuras e é notável as suas 

diferenças de uso na composição da personagem principal, especificamente. Na 

figura 2, a proporção de luz e sombra não é simétrica, ou seja, há mais escuridão do 

que áreas iluminadas. Além disso, por mais que a personagem seja ilustrada com 

dimensões próximas ao cânone artístico – a cabeça relativamente grande por se tratar 

de uma criança – notamos que seus olhos são consideravelmente menores do que 

deveriam ser, assim como o pescoço mais comprido, fazendo a figura humana terem 

algum nível uma deformidade. Tal representação caricaturesca remete aos conceitos 

do grotesco, uma vez que, segundo Wolfgang Kayser (1986) em O Grotesco, a 

distorção do familiar em direção a algo obscuro, somado ao estado de movimento da 

imagem, sugere algo incômodo, afinal o angustiante é tipicamente grotesco – os 

pequenos olhos, que provavelmente nada enxergam e nada expressam, as 

deformações causadas pela luz, tudo corrobora com as análises mais psicológicas da 

estruturas formais da imagem.  A figura 2, entretanto, se preocupa mais com a 

proporção canônica dos objetos do que com a da personagem, dando-a uma feição 

cartunesca, característica de animações em geral: cabeça exageradamente larga para 

o tronco e membros finos e delicados. Esses traços, servem para realçar os traços 

infantis mas também podem simbolizar que, para essa aventura, o intelecto (cabeça) 

é mais importante do que o físico (corpo), em oposição ao que acontece em filmes de 

super-heróis, por exemplo. 

A respeito do movimento e do ritmo, como já citado, as linhas, a composição e 

as cores dão conta de sugerir essa narratividade para cada uma das imagens. 

Enquanto na figura 2, esse movimento é insinuado pelo jogo de luz e sombra, 

esquerda e direita, na figura 3, nos elementos do fundo o movimento percebido se dá 

na passagem de um estado, à esquerda, para outro estado, à direita, mesmo que a 

personagem se encontre estática, servindo como eixo central do movimento. 

Além da construção das figuras em si, há também o uso de linguagem verbal na 

composição de cada uma das imagens. Se falarmos de conteúdo, em ambas o texto 
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verbal vem como canalizador do sentido, uma vez que dá título e explica a 

contextualização de cada obra a qual os paratextos se referem. Entretanto, 

plasticamente, se diferem uma da outra. Na figura 2, o nome do autor aparece 

primeiro, em amarelo, com determinado destaque, seguindo apenas a informação 

sobre sua relevância comercial, em branco. O título do livro aparece com a tipografia 

em estilo manuscrito vermelho. O uso dessas cores quentes pode simbolizar também 

algo semelhante com o que acontece com as flores no pôster, mas, de qualquer forma, 

geram tensão em contraste com o fundo escuro da imagem, promovendo 

leiturabilidade e tensão. Organizadas pelo layout, se encontram as outras informações 

a respeito do livro, como uma frase atribuída a Philip Pullman sobre o livro e o crédito 

das ilustrações. Pullman é um autor relevante no mesmo contexto de literatura inglesa 

infanto-juvenil que Gaiman, responsável por escrever a famosa série His Dark 

Materials, cujos direitos já foram comprados para uma adaptação ao cinema (que 

contou com a presença de atores renomados, como Nicole Kidman) e, mais 

recentemente, para uma série da BBC. Com mais destaque encontra-se o selo do 

décimo aniversário do romance. Na figura 3, nota-se a representação de um botão 

substituindo a vogal o, na tipografia que é exatamente a mesma na figura 2, trocando 

apenas a cor. O botão, assim como o resto do pôster, entrega mais detalhes a respeito 

da trama da animação. Nessa figura, além disso, sai o nome do autor da narrativa e 

entra a informação sobre o diretor do filme e um subtítulo: “Uma aventura esquisita 

demais para palavras”8 Esse texto também entrega em seu título o teor insólito da 

animação. 

A partir da descrição das imagens relacionadas à obra, é possível escolher 

inúmeras abordagens de análise, uma vez que todas elas apresentam o mesmo tema 

de diferentes perspectivas representacionais, ainda que fazendo parte da mesma 

linguagem: a gráfica. Ao importarmos essa análise para outro recorte do conjunto 

intermidiático de Coraline, saindo do paratexto e indo para a hipertextualidade dos 

processos de adaptação, somos capazes de observar mudanças similares nos 

aspectos principais da narrativa. Stam (2006) define hipertextualidade como “a relação 

entre um texto, [...] “hipertexto”, com um texto anterior ou “hipotexto”, que o primeiro 

transforma, modifica, elabora ou estende (p. 33)”.  Este trabalho propõe-se a analisar 

e comparar as funções adquiridas pelas diferentes linguagens e consequentemente 

 
8 Tradução livre de “An adventure too weird for words”. 
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observar consonâncias e desvios no sentido dado por suas propriedades não somente 

na leitura que escolhas estéticas oferecem, mas no efeito causado por elas nas 

percepções de gênero da narrativa em diferentes linguagens artísticas: a animação e 

o romance. 

Considerando as características grotescas e psicologizantes presentes na 

análise dos paratextos e, tendo sido as obras compostas por elementos da fantasia, 

do estranho e do sobrenatural, o objetivo desse trabalho é compreender como tais 

propriedades se difundem por meio dessas minúcias intermidiáticas que compõem o 

universo das adaptações e, deste modo, influenciam a leitura desses elementos. 
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2  REPRESENTAÇÕES DE OUTRO MUNDO – O FANTÁSTICO EM CORALINE

  

“I don’t think so,” said Coraline.  
“Oh, but we want you to,” said her other mother. “We want you to stay. And 
it’s just a little thing.”  
“It won’t hurt,” said her other father.  
Coraline knew that when grown-ups told you something wouldn’t hurt it 
almost always did. (GAIMAN, 2012, p. 43)9 
 

 
 Assim como sugerido no paratexto, durante o enredo de Coraline, por diversos 

momentos são descritos objetos e situações fantasiosas, que, a priori, não são 

condizentes com o universo das coisas reais. O romance se insere dentro de uma 

tradição literária de utilizar esses recursos considerados sobrenaturais para guiar a 

leitura da obra, desde os clássicos do romance gótico como Frankeinstein (Mary 

Shelley, 1818) e Dracula (Bram Stoker, 1897), passando pela narrativa kafkiana e à 

literatura popular contemporânea como na obra de Phillip Pullman e J. K. Rowling. 

Brincar com elementos do imaginário em busca de monstros e fantasmas para, de 

alguma forma, jogar com a nossa própria realidade, faz parte inerente das narrativas 

chamadas fantásticas. Importante esclarecer, entretanto, que a presença do 

sobrenatural não faz, necessariamente, uma narrativa fantástica. David Roas, em A 

ameaça do fantástico (2014), comenta que “nas epopeias gregas, nos romances de 

cavalaria, nas narrativas utópicas ou na ficção científica podemos encontrar 

elementos sobrenaturais, mas essa não é uma condição sine qua non para a 

existência de tais gêneros (p.31)”, ou seja, por mais que haja elementos fugindo de 

nossas leis naturais, eles não são confrontados, não são parte essencial na narrativa.  

(...) o sobrenatural é aquilo que transgride as leis que organizam o mundo real, 
aquilo que não é explicável, que não existe, de acordo com essas mesmas leis. 
Assim, para que a história narrada seja considerada fantástica, deve-se criar 
um espaço similar ao que o leitor habita, um espaço que se verá assaltado pelo 
fenômeno que transtornará sua estabilidade. É por isso que o sobrenatural vai 
supor uma ameaça à nossa realidade, que até esse momento acreditávamos 
governada por leis rigorosas e imutáveis. A narrativa fantástica põe o leitor 
diante do sobrenatural, mas não como evasão, e sim, muito pelo contrário, para 

 
9 Trad.:”“Eu acho que não,” disse Coraline. 
“Oh, mas nós queremos que você o faça,” disse a outra mãe. “Nós queremos que você fique. E é só 
uma coisinha. 
“Não vai doer,” disse seu outro pai. 
Coraline sabia que quando os adultos diziam que algo não ia doer, quase sempre doía.” 
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interrogá-lo e fazê-lo perder a segurança diante do mundo real (ROAS, 2014, 
p. 31) 

 A colocação que Roas faz sobre o fantástico se relaciona aos estudos feitos 

sobre o gênero por Tzvetan Todorov, autor pertencente à corrente dos estruturalistas, 

em um texto originalmente escrito em 1939. Para Todorov (2010), “num mundo que é 

exatamente o nosso, aquele que conhecemos (...), produz-se um acontecimento que 

não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar (p. 30).” Para haver, 

então, literatura fantástica, é preciso que o sobrenatural não esteja somente presente 

no texto, mas também o contraste entre as leis naturais propostas pela narrativa sejam 

desafiadas pelos novos eventos. 

 A literatura fantástica não existe, entretanto, sem considerarmos seus gêneros 

adjacentes, como podemos ver no próprio Todorov: 

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, deixa-
se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. 
O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 
naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural (TODOROV, 
2014, p. 31). 

 Podemos começar a delimitar o fantástico então pela existência de gêneros que 

partem do mesmo princípio mas se resolvem de maneiras diferentes. O primeiro seria 

o maravilhoso, em que “o sobrenatural é mostrado como natural, em um espaço muito 

diferente do lugar em que vive o leitor (ROAS, 2014, p. 33)”, ou seja, os eventos 

estranhos na narrativa não se opõem de forma alguma ao pacto de realidade proposto 

pela própria obra. 

(...) quando o sobrenatural não entra em conflito com o contexto em que os 
fatos acontecem (a “realidade”), não se produz o fantástico: nem os seres 
divinos (sejam eles da religião que forem), nem os gênios, as fadas e as demais 
criaturas extraordinárias que aparecem nos contos populares podem ser 
considerados fantásticos, na medida em que tais narrativas não fazem intervir 
nossa ideia de realidade nas histórias contadas. Em consequência, não se 
produz ruptura alguma dos esquemas da realidade. (ROAS, 2014, p. 33) 

 Bons exemplos do maravilhoso se encontram nos contos de fada ou mesmo 

em narrativas bem populares na cultura geek como O Senhor dos Anéis, de J. R. R. 

Tolken (1937) e As crônicas de gelo e fogo de George R. R. Martin (1996). Nessas 
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histórias, por mais que existam elementos avessos completamente às leis naturais do 

universo de seus leitores, eles fazem parte do pacto de realidade proposto pelas 

próprias obras – “quando o sobrenatural se converte em natural, o fantástico dá lugar 

ao maravilhoso (ROAS, 2014, p. 34). 

 O outro gênero vizinho ao fantástico se manifesta quando, ao contrário do 

maravilhoso, os eventos sobrenaturais são explicados pela lógica científica – é o 

estranho. 

Nas obras que pertencem a este gênero, relatam-se acontecimentos que 
podem perfeitamente ser explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma 
maneira ou outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, 
inquietantes, insólitos e que, por esta razão, provocam na personagem e no 
leitor reação semelhante àquela que os textos fantásticos nos tornaram 
familiar. (...) O estranho realiza, como se vê, uma só das condições do 
fantástico: a descrição de certas reações, em particular do medo; está ligado 
unicamente aos sentimentos das personagens e não a um acontecimento 
material que desafie a razão (o maravilhoso, ao contrário, se caracterizará pela 
existência exclusiva de fatos sobrenaturais, sem implicar a reação que 
provoquem nos personagens) (TODOROV, 2010, p. 53). 

 Desse trecho, retirado de Todorov, podemos inferir que a definição desses 

gêneros passa, antes de tudo, pela percepção e a relação do leitor com a narrativa. 

Essa afirmação é corroborada pelo autor que institui o fato de não ser somente na 

hesitação da personagem que mora o fantástico, mas na “integração do leitor no 

mundo das personagens (p. 37)”. 

 Todorov, a partir dessa relação, postula três características definitivias, por fim, 

da literatura fantástica. A primeira é essa obrigação que o leitor tem de “considerar o 

mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e hesitar entre uma 

explicação natural e uma explicação sobrenatural (TODOROV, 2010, p. 39)”. A 

segunda é confiar a um personagem esse papel de hesitação do leitor, “(...) a 

hesitação encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra; no caso de uma 

leitura ingênua, o leitor real se identifica com a personagem (TODOROV, 2010, p. 

39)”. A terceira característica de um texto fantástico, para Todorov, é o 

posicionamento, a escolha entre diversas leituras que o leitor deverá fazer da obra, 

“ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a “poética” (TODOROV, 2010, p. 

39). 
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 Segundo Roas (2014), além do estranho e do maravilhoso, outro gênero 

embaça as fronteiras do fantástico. Este seria o realismo maravilhoso, também 

chamado de realismo mágico. De acordo com o autor, esse gênero “se vale de uma 

estratégia fundamental: desnaturalizar o real e naturalizar o insólito, isto é, integrar o 

ordinário e o extraordinário em uma única representação do mundo (ROAS, 2014, p. 

36)”. Esse gênero aparece principalmente na literatura hispano-americana do século 

XX, sendo Gabriel Garcia Marquez, por exemplo, um de seus mais célebres autores, 

como em Cem anos de solidão (1967). 

Não se trata, portanto de criar um mundo radicalmente diferente do mundo do 
leitor, como é o do maravilhoso, mas de que nessas narrações o irreal aparece 
como parte da realidade cotidiana, o que significa, em última instância, superar 
a oposição natural/sobrenatural sobre a qual se constrói o efeito fantástico 
(ROAS, 2014, p. 37). 

 Se grande parte do fantástico se dá pela relação do leitor com a obra, é 

imprescindível, então, considerar a relação sociocultural na qual essa leitura se insere. 

Se precisamos definir o sobrenatural em contraste com aquilo que é natural em nossa 

própria percepção de real, “toda representação da realidade depende do modelo de 

mundo de que uma cultura parte (ROAS, 2014, p. 39). Isso significa que a presença 

da literatura fantástica só se concretiza, factualmente, quando os elementos 

sobrenaturais que contrastam com um aporte sólido de realidade saem do horizonte 

de expectativa do leitor e podem, de fato, ser considerados estranhos. Roas comenta 

que o nascimento da literatura fantástica como ela existe data somente em meados 

do século XVIII, com a influência do Iluminismo, uma vez que “reduzido seu âmbito ao 

científico, a razão excluiu todo o desconhecido, provocando o descrédito da religião e 

a rejeição da superstição como meios para explicar e interpretar a realidade (p. 48).” 

Antes, portanto, as explicações míticas dos acontecimentos eram tão 

compreensivelmente aceitas quanto as de cunho científico. Para o autor, entretanto, 

a excitação emocional produzida pelo desconhecido não desapareceu, 
deslocando-se em vez disso para o mundo da ficção: precisando de um meio 
de expressão que não entrasse em conflito com a razão, encontrou-o na 
literatura. E a primeira manifestação literária do gênero fantástico foi o romance 
gótico inglês (...) (ROAS, 2014, p. 48) 
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 Ainda segundo Roas, o fantástico encontra amadurecimento no Romantismo 

pois “os românticos, sem rejeitar as conquistas da ciência, postularam que a razão, 

por suas limitações, não era o único instrumento que o homem dispunha para captar 

a realidade” (ROAS, 2014, p. 49). Atualmente, entretanto, o fantástico para o autor 

não é necessariamente “a irrupção do anormal em um mundo aparentemente normal 

para demonstrar a evidência do sobrenatural”, mas a postulação da “possível 

anormalidade da realidade, o que também impressiona o leitor terrivelmente: 

descobrimos que nosso mundo não funciona tão bem quanto pensávamos” (ROAS, 

2014, p. 67). O autor utiliza Kafka e Borges para exemplificar suas considerações 

sobre o fantástico do século XX em diante, uma vez que para esses autores: 

A realidade é incompreensível para a inteligência humana, mas isso não 
impediu o homem de elaborar uma infinidade de esquemas que tentam explicá-
la (filosofia, metafísica, religião, ciência). E o resultado da aplicação de tais 
esquemas de pensamento não é a explicação do universo, mas a criação de 
uma nova realidade: o ser humano, incapaz de conhecer o mundo, cria um à 
medida de sua mente (...) onde, de algum modo (...) o homem vive feliz. A 
realidade é, portanto, uma construção fictícia, uma simples invenção (ROAS, 
2014, p. 69). 

 Podemos encontrar essa incerteza do real frequentemente em Coraline. O 

romance se dá, basicamente, na dúvida entre quais são as fronteiras entre os 

universos reais e sobrenaturais e na intervenção dos elementos pertencentes a esses 

dois mundos um no outro. O que pode, entretanto, vir a modificar a leitura fantástica 

sobre a narrativa de Gaiman é o fato de ser uma publicação infanto-juvenil. A literatura 

fantástica encontra, no leitor infantil, uma percepção bem diferente da suposta na 

literatura adulta clássica. Se na Metamorfose de Kafka, o leitor pode até se identificar 

com a personagem de Gregor, e racionalmente identificar os elementos sobrenaturais 

por mais que se confundam com a realidade, em Coraline e nas narrativas infantis 

essa fronteira se faz mais indistinta. Para Bruno Bettelheim (2002), o modo de ler uma 

história se liga diretamente ao nosso próprio jeito de pensar: 

Qualquer que seja nossa idade, apenas uma estória que esteja conforme aos 
princípios subjacentes a nossos processos de pensamento nos convence. Se 
é assim com os adultos, que aprenderam a aceitar que há mais de um esquema 
de referências para compreender o mundo – embora achemos difícil senão 
impossível pensar verdadeiramente segundo outro que não o nosso - é 
exclusivamente verdadeiro para a criança. Seu pensamento é animista 
(BETTELHEIM, 2002, p. 45). 
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 Segundo Bettelheim, baseado nos estudos principalmente de Piaget, o 

animismo vai influenciar plenamente o modo de ver a vida de uma criança, pois essa 

não vê diferença entre objetos e seres vivos, então tudo pode, de fato, percorrer os 

dois âmbitos. Animais podem, de fato, falar, por exemplo, e objetos inanimados 

possuem vida w espíritos semelhantes a dos humanos. Podem, portanto, guiar heróis 

e humanos na jornada, em sua própria narrativa, em busca das respostas 

fundamentais às perguntas “quem sou eu?”, “de onde vim?” (BETTELHEIM, 2002). 

Para o autor, essa reposta é dada diretamente à criança pelos contos de fadas e 

histórias infantis, pois se alinham a essa percepção de mundo, que vai, aos poucos, 

sendo modificada e explicada por meio da lógica racional e da ciência, por mais que, 

como vimos em Roas, nunca esteja completamente satisfeita. 

 Coraline não é necessariamente um conto de fadas, em que animais e objetos 

falam seguindo a lógica do maravilhoso, mas antes uma narrativa que representa uma 

criança cuja relação entre o pensamento animista e a realidade como explicitada pela 

lógica científica mutuamente se ressaltam, encontrando, então, um despontamento 

rumo à literatura fantástica como já descrita nesse trabalho. Na mesma lógica, 

Coraline é uma obra que retrata fortemente a relação entre uma criança e seus pais, 

representando em qualquer uma de suas versões a conexão (e a desconexão) entre 

as vontades de pais e filhos, e isso é um fator extremamente psicológico. Karen Coats 

(2008) analisa a obra de Gaiman pelo viés do gótico e parte disso se dá pela 

perspectiva da psicologia infantil – em Coraline, especificamente,  

[…] the developing child is so entangled with the mother that his and her 
desires are not perceived as separate, at least on the part of the child. When 
a child develops the capacity to be bored, it is a signal that he or she is in a 
transitional state, a state where he or she is developing a separate sense of 
self, a need to assert his or her desires over and against the desires of the 
mother (COATS, 2008, p. 85)10~ 
 
 

 Tal estado de transição, como visto mais à frente, também é importante para o 

desenvolvimento de uma narrativa fantástica, uma vez que gera hesitação da 

personagem envolvida. Abre também espaço para o desenvolver da própria história, 

 
10 Em tradução livre: “a criança em desenvolvimento está tão envolvida com a mãe que seus desejos 
não são percebidos como separados, pelo menos pela parte da criança. Quando a mesma desenvolve 
a capacidade de ficar entediado, é um sinal que ele ou ela está em um estado de transição, um estado 
onde ele ou ela está desenvolvendo um senso separado de si mesma, uma necessidade de assegurar 
seus desejos acima e contra os desejos de sua mãe”. 
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que aproxima e afasta a protagonista de seus pais, movimento que pode ser descrito 

pelo conceito do inquietante, de Freud, melhor explanado na sessão a seguir. 

 

2.1 O INQUIETANTE EM CORALINE 

She looked around the room. It was so familiar—that was what made it feel 

so truly strange. (GAIMAN, 2012, p.69)11 

 Encontramos mais sobre a relação entre o fantástico e o universo de Coraline 

ao estudarmos o texto O Inquietante, de Freud, escrito originalmente em 1919. Para 

o autor, o termo que dá título ao ensaio está relacionado nos estudos da estética àquilo 

que é “terrível, desperta angústia e horror” (FREUD, 2017, p. 329). Segundo ele, a 

palavra traduzida do alemão umheimlich, apresenta uma grande carga de significados 

que remonta sempre à afirmação de que “o inquietante é aquela espécie de coisa 

assustadora que remonta ao que é há muito conhecido, ao bastante familiar (FREUD, 

2017, p. 331). A citação do romance que abre esta sessão do trabalho bem exemplifica 

o que é o ‘estranhamente familiar’ e qual papel exerce na construção da narrativa. 

Como, entretanto, pode ocorrer a distorção de um universo doméstico e íntimo, em 

algo obscuro e assustador? Segundo Freud, de maneira geral, “o animismo, a magia 

e feitiçaria, a onipotência dos pensamentos, a relação com a morte, a repetição não 

intencional e o complexo da castração” (FREUD, 2017, p. 362) são responsáveis pelo 

surgimento do inquietante. 

 O animismo, considerado importante para Bettelheim na leitura da fantasia pelo 

público infantil, é, segundo Freud, a incerteza de que um ser aparentemente animado 

esteja vivo ou que um objeto inanimado provavelmente esteja vivo:  

(...) a antiga concepção do animismo, que se caracterizava por preencher o 
mundo com espíritos humanos, pela superestimação narcísica dos próprios 
processos psíquicos (...). Parece que todos nós, em nossa evolução individual, 
passamos por uma fase correspondente a esse animismo dos primitivos, que 
em nenhum de nós ela transcorreu sem deixar vestígios e traços ainda capazes 
de manifestação, e que tudo o que hoje nos parece “inquietante” preenche a 

 
11 Trad.: “Olhou ao redor da sala. Parecia-lhe tão familiar — era isso o que a tornava tão estranha.” 
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condição de tocar nesses restos de atividade animista e estimular sua 
manifestação (FREUD, 2017, p. 359) 

O autor também considera o medo da lesão nos olhos um tema de resultado 

inquietante, já que, para ele, é um pavor que se dá desde a infância e está relacionado 

à castração do indivíduo.  

A experiência psicanalítica nos diz, por outro lado, que o medo de ferir ou 
perder os olhos é uma terrível angústia infantil. Muitos adultos a conservam e, 
mais que qualquer outra lesão física, temem a lesão ocular. Não há o costume 
de dizer que uma pessoa cuida de algo como “a menina de seus olhos”? (...) 
Pode-se procurar rejeitar, pensando de maneira racionalista, a derivação do 
medo relacionado aos olhos do medo da castração; acha-se compreensível 
que um órgão precioso como os olhos seja guardado por um medo 
correspondente enorme, que por trás do medo da castração não haja segredo 
profundo nem significado diverso (FREUD, 2017, p. 348) 

 Ao observarmos a obra, então, pelo viés psicanalítico, podemos interpretar que 

o embate entre a realidade e o sobrenatural se dá principalmente pelo 

desenvolvimento da própria personagem, que se vê dividida entre ficar em um mundo 

realista cujos pais não são tão perfeitos quanto ela esperava que fossem, e um mundo 

fantástico onde, aparentemente, tudo seria como ela idealizara como criança, em uma 

fase animista, – com um único porém: 

 

“If you want to stay,” said her other father, “there’s only one little thing 

we’ll have to do, so you can stay here for ever and always.”  

They went into the kitchen. On a china plate on the kitchen table was a spool 
of black cotton, and a long silver needle, and, beside them, two large black 
buttons.  

“I don’t think so,” said Coraline. “Oh, but we want you to,” said her 

other mother. “We want you to stay. And it’s just a little thing.”  

“It won’t hurt,” said her other father.  

Coraline knew that when grown-ups told you something wouldn’t hurt it 

almost always did. She shook her head.  
Her other mother smiled brightly and the hair on her head drifted like 

plants under the sea. “We only want what’s best for you,” she said.  

She put her hand on Coraline’s shoulder. Coraline backed away (GAIMAN, 

2012, p. 43-44)12. 

 
12 Trad.: Caso você queira” disse o seu outro pai, “há somente uma coisinha que precisamos fazer para 
que possa ficar aqui para sempre”. 
Foram até a cozinha. Em um prato de porcelana sobre a mesa, achavam-se um carretel de linha preta 
de algodão, uma longa agulha de prata e dois grandes botões negros. 
“Acho que não quero” disse Coraline. 
“Oh, mas queremos que fique” insistiu a outra mãe. “Queremos que fique. É só uma coisinha à toa”. 
“Não vai doer”  disse o outro pai. 
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 Ao recusar o que, para Freud, seria equivalente ao processo de castração, 

Coraline dá espaço para o seu desenvolvimento como personagem que transita entre 

o universo infantil e o adulto, que atravessará durante a narrativa, diversos outros 

momentos de estranhamento, reflexão e medo. 

 Podemos observar em outro trecho do romance como se dá essa incerteza 

entre o animado e o inanimado: 

Coraline hesitated. She turned back. Her other mother and her other father 
werewalking toward her, holding hands. They were looking at her with their 

black buttoneyes.Oratleastshethought theywere looking ather. Shecouldn’
tbesure.(GAIMAN, 2012, p. 44)13 

 Outro tema importante para o inquietante, segundo Freud, é o duplo. Isso é, 

para o autor, “originalmente uma garantia contra o desaparecimento do Eu (FREUD, 

2017, p. 351). O duplo é uma ferramenta que é criada para formar uma “instância 

especial” para contradizer o Eu, que serve para “auto-observação e autocrítica”. Em 

Coraline, por mais que a protagonista não possua um dopplegänger14 para si mesma, 

todo o seu universo é duplicado no desenvolvimento da narrativa e esse 

espelhamento é completamente realizado pelo viés da complementariedade: o que é 

familiar em um universo, é aos poucos distorcido a ponto de realçar o que há de 

inquietante na própria realidade, na casa, nos vizinhos e, principalmente, em seus 

pais. Os momentos de autocrítica da personagem acontecem, entretanto, sempre que 

ela se confronta no espelho, quando seu duplo é projetado, ou quando esse elemento 

simbólico é de alguma forma apresentado: 

 
Coraline sabia que quando os adultos falavam que alguma coisa não ia doer, quase sempre doía. 
Balançou a cabeça. Sua outra mãe abriu um grande sorriso. Os cabelos em sua cabeça flutuavam 
como plantas no fundo do mar. “Queremos apenas o melhor para você”. 
Pôs a mão sobre o ombro de Coraline. Coraline recuou.  
13 Trad.: Coraline hesitou. Voltou-se para trás. Seu outro pai e sua outra mãe dirigiam-se para ela de 
mãos dadas. Olhavam-na com seus olhos de botões negros. Ou, pelo menos, Coraline pensou que 
olhavam. Não tinha certeza. 
14 Uma sósia. Normalmente com características de personalidade opostas. 
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It [the mirror] opened like a door, revealing a dark space behind it. “You may 
come out when you’ve learned some manners,” said the other mother. “And 
when you’re ready to be a loving daughter” (GAIMAN, 2012, p. 77)15 

 Seguindo a série de fatores inquietantes apresentados por Freud, muito 

semelhante, inclusive, ao conceito do duplo, está a repetição: 

(...) não faz diferença se, deixando o casaco no guarda-roupa de um teatro, por 
exemplo, recebemos um cartão com determinado número – 62, digamos –, ou 
se, embarcando num navio, vemos que nossa cabine tem esse número. Mas a 
impressão muda se os dois eventos, irrelevantes em si, sucedem um após o 
outro e deparamos com o número 62 várias vezes no mesmo dia, se 
observamos que tudo o que é numerado – endereços, quarto de hotel, vagão 
de trem etc. apresenta de novo esses algarismos, ou pelo menos uma 
numeração que os contém. Achamos isso “inquietante”, e quem não for 
impermeável às tentações da superstição se inclinará a atribuir um significado 
secreto a esse obstinado retorno de um número, a ver nisso, por exemplo, uma 
indicação dos anos de vida que lhe cabem (FREUD, 2017, p. 355-356). 

 Em Coraline, a repetição se dá por meio dos eventos que antecedem a 

descoberta do mundo paralelo. Em uma mesma ordem, após a mudança para a nova 

casa, a protagonista explora a vizinhança, conversa com os vizinhos, Miss Spink, Miss 

Forcible e o homem louco que mora no andar de cima – todos erram seu nome –, 

depois volta para casa onde se desentende com seus pais por algum motivo. Essa 

repetição de eventos se torna cada vez mais estranha à medida que vai acontecendo, 

uma vez que os detalhes se mostram mais insólitos: 

“The mice have a message for you,” he whispered. Coraline didn’t know 

what to say. “The message is this. Don’t go through the door.” He 

paused. “Does that mean anything to you?” “No,” said Coraline. The old 

man shrugged. “They are funny, the mice. They get things wrong. They got 

your name wrong, you know. They kept saying Coraline. Not Caroline. 

Not Caroline at all.”. (GAIMAN, 2012, p. 14)16 

 

 

 Em Coraline, a relação da protagonista com a morte também é um dos 

principais motes do romance. Em determinado ponto da narrativa, dentro de um 

 
15 Trad: O espelho abriu-se como uma porta, revelando um espaço escuro atrás dele. — Você poderá 
sair quando aprender a ter modos — disse a outra mãe. — E quando estiver pronta para ser uma filha 
amorosa. 
16 Trad.: “Os ratos têm uma mensagem para você”  sussurrou. Coraline não sabia o que dizer. “A 
mensagem é a seguinte: Não passe pela porta”. Fez uma pausa. “Isso faz algum sentido para você?” 
“Não” respondeu Coraline. O velho encolheu os ombros.  
“São esquisitos, os ratos. Entendem as coisas errado. Entenderam seu nome errado, sabe? Insistem 
em chamá-la Coraline, e não Caroline. De modo algum Caroline” 
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espelho, a protagonista se encontra com três fantasmas, todos eles são crianças 

mortas no passado e, a partir desse momento, parte de sua missão para derrotar a 

outra mãe é encontrar as almas desses fantasmas e libertá-los desse plano. Segundo 

Freud, “a postura emocional ante a morte, originalmente bastante equívoca e 

ambivalente”, é responsável também pelo surgimento do inquietante, já que subsistem 

tanto o medo primitivo da morte – “As religiões insistem em negar importância ao fato 

indiscutível da morte individual e fazer prosseguir a existência além da vida (...) 

(FREUD, 2017, p. 361)”– quanto a ideia mais difundida entre as “chamadas pessoas 

cultas” que “não mais creem que os mortos venham aparecer como espíritos (FREUD, 

2017, p. 362). 

 Por fim, outro ponto importante que relaciona Coraline ao inquietante de Freud 

e, portanto, ao fantástico, é a presença, próximo ao final da narrativa, da mão direita 

da outra mãe no universo realista da protagonista, mesmo após a solução dos eventos 

sobrenaturais. Para Freud, “membros seccionados (...) têm algo de extremamente 

inquietante, sobretudo quando dotados de ação independente” (FREUD, 2017, p. 

364), e, assim como a lesão ocular, importantíssima no enredo, também está 

relacionado ao medo da castração – é como se, mesmo solucionado o 

desenvolvimento da personagem, sempre houvesse uma sombra desse medo. Esse 

membro seccionado também se encaixa com parte da teoria do fantástico que diz 

respeito aos seus procedimentos narrativos, como veremos adiante, pois é um objeto 

de ligação entre os dois mundos. 

 Freud, então, conclui que o uso da linguagem faz com que o familiar se torne 

inquietante, pois por meio dela há o retorno de algo há muito perdido pela repressão, 

seja das angústias infantis, seja das crenças humanas primitivas. O autor também 

ressalta que no campo das estéticas, na literatura e nas artes, o que é inquietante no 

campo da vivência, onde se encontram seus estudos psicanalíticos, não 

necessariamente vai ser inquietante ou estranho em um texto. Podemos, inclusive, 

traçar paralelos entre o inquietante de Freud e as definições de fantástico, maravilhoso 

e estranho de Todorov, por exemplo. Se para o segundo, o fantástico só acontece na 

hesitação e, se esta não existe, um texto se torna maravilhoso, segundo o psicanalista:  

as fábulas colocam-se abertamente na posição animista da onipotência dos 
pensamentos e desejos, e eu não poderia mencionar uma fábula genuína em 
que algo inquietante se sucedesse (FREUD, 2017, p. 367). 
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Para Freud, o inquietante na ficção, na literatura, pode ser muito mais amplo 

do que na vivência, pois está na mão do escritor do texto escolher e delimitar se algum 

evento será ou não inquietante, pois seu conteúdo não está “à prova da realidade”. 

Encontramos aporte da literatura fantástica de Todorov em Freud, quando o autor 

escreve que: 

(...) quando o escritor, aparentemente, move-se no âmbito da realidade 
comum. Então ele também aceita as condições todas que valem para a gênese 
da sensação inquietante nas vivências reais, e tudo o que produz efeitos 
inquietantes na vida também os produz na obra literária. Mas nesse caso o 
escritor pode exacerbar e multiplicar o inquietante muito além do que é possível 
nas vivências, ao fazer sobrevir acontecimentos que jamais – ou muito 
raramente – encontramos na realidade. Ele como que denuncia a superstição 
que ainda abrigamos e acreditávamos superada, ele nos engana, ao prometer-
nos a realidade comum e depois ultrapassá-la (FREUD, 2017, p. 373). 

 Em Coraline, principalmente devido à idade e ao processo de amadurecimento 

da personagem, encontramos um misto dessas diferentes formas de utilização de 

eventos inquietantes, o que não podemos negar, contudo, é a presença desses 

elementos, como observado na construção desse capítulo. Se o inquietante tem a ver 

com o fantástico e se dá pela linguagem que expressa o que foi reprimido, nos cabe 

então verificar como isto se comporta em relação ao sobrenatural nos atributos 

formais típicos desse tipo de narrativa. 

 

 

2.2 O FANTÁSTICO: entre o inquietante e o familiar 

 

A ficção fantástica, então, dependendo do funcionamento e do caminho que a 

narrativa toma, apresenta ferramentas específicas para uma utilização efetiva dos 

elementos inquietantes como propostos por Freud, do sobrenatural, do estranho e do 

absurdo. Se em Todorov encontramos as definições do fantástico e, em Roas, uma 

perspectiva dos caminhos tomados por essa narrativa posteriormente aos escritos 

estruturalistas, em Remo Ceserani, na sua obra O Fantástico, obtemos uma 

problematização sobre o uso do termo na contemporaneidade e sua função no 

imaginário. Segundo o autor, devido à utilização de seus elementos pelos mais 

diversos âmbitos da sociedade com inúmeros valores e funções,  
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o fantástico surge de preferência considerado não como um gênero, mas como 
um “modo literário”, que teve raízes históricas precisas e se situou 
historicamente em alguns gêneros e subgêneros, mas que pôde ser utilizado -  
e continua a ser, com maior ou menor evidência e capacidade criativa – em 
obras pertencentes a gêneros muito diversos. Elementos e comportamentos 
do modo fantástico, desde quando foram colocados à disposição da 
comunicação literária, encontram-se com grande facilidade em obras de cunho 
mimético-realista, aventuresco, patético-sentimental, fabuloso, cômico-
carnavalesco, entre outros tantos. Porém, já uma precisa tradição textual (...) 
na qual o modo fantástico é usado para organizar a estrutura fundamental da 
representação e para transmitir de maneira forte e original experiências 
inquietantes à mente do leitor. (CESERANI, 2006, p. 12)  

 Ceserani, também, ao promover uma pesquisa teórica que não 

necessariamente rebate as definições de Todorov sobre o fantástico morar somente 

na hesitação entre o natural e o sobrenatural, amplia essa designação ao dizer que, 

na verdade, o fantástico reside na contradição entre ambos, entre o familiar e o 

inquietante, se retornarmos a Freud. Essa contradição, que faz do fantástico um 

“modo” narrativo, é o que faz dele “uma presença muito forte e persistente na literatura 

da modernidade” (CESERANI, 2006, p.65). 

 Sendo uma modalidade narrativa, Ceserani não propõe para o fantástico uma 

lista de atributos, pois “cada procedimento formal ou artifício retórico e narrativo, ou 

tema ou motivo, pode ser utilizado em textos pertencentes às mais diversas 

modalidades literárias” (CESERANI, 2006, p. 67). O autor sugere, então, que 

diferentes combinações desses procedimentos e estratégias narrativas formam esse 

modo narrativo. O que Ceserani propõe, então, é uma série de procedimentos 

retóricos que podem, combinados, ser utilizados para a formação do modo fantástico 

de narrativa. 

 Antes, porém, de detalharmos os artifícios utilizados pelo modo fantástico na 

narrativa literária, é preciso que o relacionemos não somente à ficção literária, uma 

vez que o presente trabalho tem como objetivo uma observação ampla do 

comportamento do fantástico em mais do que uma linguagem estética. Ao buscarmos 

a definição do gênero fantástico no cinema, por exemplo, encontramos algumas 

diferenças em relação à teoria literária. 

Se na literatura, o fantástico já pode ser tratado como modo narrativo, no 

cinema, a discussão sobre gêneros segue uma linha organizacional similar à da 

literatura. Mesmo a nomenclatura e seus significados, por vezes, se derivam da 

anterior, mas com critérios que, diferentemente da narrativa literária, excedem os 
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puramente estéticos. Encontramos no manual de gêneros cinematográficos proposto 

por Luiz Nogueira (2010) que a classificação de filmes por gênero envolve diversos 

aspectos da produção cinematográfica como um todo – sua importância vai desde a 

organização do repertório hermenêutico do público, aos pontos de referência de 

criação dos autores e à crítica teórica, uma vez que “é em função do afastamento ou 

da proximidade de uma obra em relação aos princípios canônicos de um gênero que 

o crítico produz o seu juízo de valor” (NOGUEIRA, 2010, p. 8). Além disso, no cinema, 

o gênero participa ativamente da exposição e divulgação midiática do filme como 

produto a ser consumido. 

Segundo Nogueira, a classificação por gêneros do cinema deriva 

principalmente da literatura e da pintura, mas que, como arte que desenvolveu sua 

própria historicidade,  

o cinema haveria de progressivamente originar a sua própria distribuição 
genérica. Assim, podemos afirmar que no contexto da cultura cinematográfica, 
existe igualmente uma extensa herança, seja do ponto de vista analítico e 
crítico (que procura identificar as características dos géneros, a sua 
delimitação, a sua evolução, as suas derivações, as suas hierarquias e, 
eventualmente, o seu desaparecimento) quer do ponto de vista criativo e 
cultural (na medida em que os géneros tendem a instituir-se em modelos ou 
fórmulas artísticas facilmente reconhecíveis, partilháveis e imitáveis) 
(NOGUEIRA, 2010, p. 3) 

É importante ressaltar que para Nogueira, assim como para Ceserani, a 

respeito do modo narrativo fantástico, as características formadoras de um gênero 

não são exclusivas, mas podem permear produções cujas classificações se misturam 

e é, na verdade, uma combinação desses atributos que podem definir o gênero. “(...) 

a identificação de um determinado género haverá de passar inevitavelmente pela 

identificação de um esquema genérico” (NOGUEIRA, 2010, p. 4). Esse esquema, para 

o autor, é a soma das maneiras que diversos aspectos da narrativa são apresentados, 

por exemplo: tipos de personagens, tipos de situações, temas recorrentes, elementos 

da cinematografia e icônicos, estilística e semântica. 

 Nessa mescla dos critérios responsáveis pela formação de gêneros 

cinematográficos, Coraline não se encaixaria, contudo, no cinema fantástico, e sim no 

cinema de animação. Para Nogueira,  
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O que distingue o cinema de animação do cinema convencional é, de um ponto 
de vista técnico, o facto de, no primeiro, as imagens serem registadas 
fotograma a fotograma e não de uma forma contínua. Daí que a ilusão de 
movimento a que nos referimos seja não apenas uma consequência da 
dinâmica representada em cada imagem, mas sobretudo (...) dos movimentos 
entre as imagens (NOGUEIRA, 2010, p. 59). 

 Para a percepção do sobrenatural na obra, o fato do filme ser uma animação 

representa uma importante mudança de parâmetros. No cinema tradicional em “live 

action” consideramos que como a ambientação exige uma naturalização, uma imersão 

no universo real, o fantástico acontece também naturalizado – quanto menos a 

intervenção da linguagem em si aparecer, mais espetacular é a obra. Esse “realismo” 

é muito comum no cinema contemporâneo popular, hollywoodiano. Ismail Xavier 

(2005) em Discurso cinematográfico, escreve sobre como acontece essa 

naturalização: 

No caso da estória deliberadamente fantástica, a visão direta do naturalmente 
impossível ganha todo o seu poder de atração justamente pela espetacular 
precisão com que o fantástico parece real na tela. O sobrenatural naturaliza-se 
e constitui a matéria básica do espetáculo. O uso da expressão “espetacular 
precisão” não é casual (XAVIER, 2005, p. 36). 

 A animação, por sua vez, não exige essa aproximação com o real e nem sequer 

a pretende. Nogueira explica que se o cinema tradicional tem na fotografia um ponto 

importante de sua história, a animação se funda mais “na persistência da retina 

(NOGUEIRA, 2010, p. 60)” e não com a química de uma imagem impressa, real. Por 

tal motivo, para o autor, a animação “se aproxima da ideia de ficção total, isto é, da 

capacidade de dar vida a seres e mundos puramente imaginários (NOGUEIRA, 2010, 

p. 60)”. Ao fazer isso, a animação se aproximaria muito mais do maravilhoso, como 

proposto por Todorov do que do fantástico, já que não há uma realidade a ser 

colocada em embate contra um universo sobrenatural.  

Compreende-se, por isso, que sejamos tentados a remeter a animação para o 
âmbito do animismo, da alquimia e da magia. O animador seria um demiurgo 
que encontra apenas na imaginação e no engenho as fronteiras das suas 
possibilidades criativas. Na animação tudo pode ganhar vida e personalidade: 
objectos, marionetas, fantoches ou desenhos, por exemplo, revelam-se 
capazes de exprimir sentimentos, de manifestar vontades, de agir e de reagir. 
O inorgânico torna-se orgânico, o material torna-se espiritual. (NOGUEIRA, 
2010, p. 60) 
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 Como, portanto, poderíamos relacionar uma animação aos atributos do 

fantástico, se nesse gênero cinematográfico tudo tende ao mágico? Acontece que, 

ainda segundo Nogueira, a animação se dá justamente no conflito entre a imitação do 

real e a ilimitada possibilidade de criação de novos universos. Assim como na 

literatura, é função do criador estabelecer até quando há mímica da realidade ou o 

uso de outros artifícios. Cada princípio da animação pode ser utilizado para dar mais 

realismo – ou não – às cenas do filme.  

Neste jogo entre realidade e ficção, fantasia e matéria, podemos verificar uma 
grande complexidade dinâmica. Por um lado, a caricatura procura transformar 
os humanos em bonecos, sublinhando o seu lado paródico; por outro, a 
fantasia procura tornar os bonecos em humanos, através daquilo que 
designámos por antropomorfismo. De um certo ponto de vista, verificamos uma 
fuga da física e das suas leis naturais para reforçar o realismo das personagens 
e dos acontecimentos; de um outro, notamos que a realidade se apresenta 
como matéria-prima da fábula que, através do exagero expressivo ou do 
simbolismo hiperbólico, nos devolve o retrato mais essencial do humano. 
(NOGUEIRA, 2010, p. 107-108) 

 Esse realismo na animação pode ser aplicado através da imitação dos 

movimentos, da apresentação dos objetos ou até mesmo por meio do emprego dos 

sons, “podemos verificar que quer as vozes quer os demais sons (...) que 

acompanham os acontecimentos representados são essenciais para sublinhar a 

verossimilhança dos mundos a que a animação procura dar vida” (NOGUEIRA, 2010, 

p. 110).  Além disso, se for de interesse da narrativa, é possível apresentar contraste 

suficiente entre um universo “realista” e um “fantástico” por meio da variação no nível 

mimético da obra e mesmo pelo ritmo e temas exibidos: 

Os ritmos e movimentos podem ser também importantes para compreender a 
diferença entre naturalismo e caricatura. No primeiro caso, existe um vínculo 
com a realidade que pretende replicar os seus ritmos e movimentos de forma 
ontológica e cientificamente comprometida: conhecer e representar a realidade 
como ela é. No segundo caso, o compromisso é sobretudo retórico: importa 
mais conhecer e representar os movimentos e os ritmos como eles devem ser. 
Estamos do lado da imitação, por um lado; do lado da efabulação, por outro. 
Dois olhares e dois ângulos distintos, igualmente válidos (NOGUEIRA, 2010, 
p. 103). 

 A animação como técnica cinematográfica também permite a abordagem de 

variados temas sociais, políticos, psicológicos e filosóficos: “seja de um ponto ético, 

em função dos valores políticos e das convenções sociais dominantes (NOGUEIRA, 
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2010, p. 109)” ou da relação do indivíduo com temas mais transcendentais como a 

morte. Visto que há essas possibilidades de temas e aproximações, podemos traçar 

paralelos entre a representação do modo fantástico na literatura em Coraline e na sua 

narrativa adaptada para a animação. Para tal, retornemos aos atributos do fantástico 

apontados por Ceserani (2006) em sua obra. 

 O autor propõe duas categorias para a análise dessas narrativas, a primeira 

são procedimentos narrativos e retóricos, que tem mais a ver com a forma, a maneira 

em si pela qual a história é contada. Distintivamente, esses procedimentos podem se 

relacionar muito mais com a narrativa literária, o que não significa, de forma alguma, 

que não possam ser comparadas às técnicas narrativas da animação em questão, já 

que existem princípios específicos da animação, mais ou menos usadas, dependendo 

da proposta estética da obra. Seguindo os procedimentos, Ceserani (2006, p.67-88) 

apresenta sistemas temáticos recorrentes na literatura fantástica que normalmente 

estão conectados aos recursos retóricos e que, junto a eles, criam a atmosfera a qual 

podemos chamar de inquietante, insólita. Tais atributos são apresentados em seguida, 

ao retomarmos parte do objeto. 
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3  LITERATURA E ANIMAÇÃO: O FANTÁSTICO ADAPTADO 

 
CORALINE’S STORY. 

THERE WAS A GIRL HER NAME WAS APPLE. SHE USED TO DANCE A 
LOT. SHE DANCED AND DANCED UNTIL HER FEET TURND INTO 
SOSSAJES THE END. 
 
She printed out the story and turned off the computer. Then she drew a 
picture of the little girl dancing underneath the words on the paper.(GAIMAN, 
2012, p. 49)17 
 
 

 
 De um universo extremamente intermidiático como é o de Coraline, precisamos 

estabelecer alguns critérios quando o assunto é a seleção de material para análise. 

Se o hipotexto − o romance − hipertextualizou-se para as mais diversas mídias, 

escolhemos trabalhar, nessa pesquisa, com o meio original – o livro –, e a adaptação 

que mais obteve reconhecimento e visibilidade: a animação. A partir dela surgiram, 

após o lançamento nos cinemas, o jogo de videogame, a peça no teatro e o DVD. 

 A respeito do romance, fora as diferenças esperadas de edição e tradução, que 

alteram, vez ou outra, as possíveis leituras da narrativa, seja pela capa, ou pelos 

paratextos na contracapa e orelha, Coraline se destaca por ser um texto que 

originalmente é ilustrado. O critério para a escolha do romance é o mesmo para o da 

capa selecionada: é a versão cujas ilustrações são feitas pelo Dave McKean, referente 

à primeira edição publicada pela Harper. 

 Como em qualquer adaptação, existem consideráveis diferenças entre os 

enredos do texto original e do adaptado para animação. É importante ressaltá-los pois 

essas diferenças, longe da discussão sobre “fidelidade da adaptação”, implicam novas 

leituras, especialmente se o ponto de vista em questão seja a utilização de 

procedimentos retóricos específicos de um modo narrativo. Relatamos, desse modo, 

 

17 Trad.: A HISTÓRIA DE CORALINE 
HAVIA UMA MENINA QUE SE CHAMAVA MAÇÃ. COSTUMAVA DANÇAR MUITO. ELA DANÇOU E 
DANÇOU E DANÇOU ATÉ QUE SEUS PÉS VIRARAM SAUÇIXAS FIM. 
Coraline imprimiu a história e desligou o computador. Depois desenhou a pequena menina dançando 
sob as palavras no papel. 
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um resumo mais detalhado do romance para, em seguida, apresentar em que pontos 

da superfície da trama diverge a narrativa da animação. 

 Coraline é uma menina que gosta muito de explorar e ao se mudar para uma 

nova casa – originalmente costumava ser uma mansão muito maior que foi dividida 

em apartamentos menores –, logo conhece seus vizinhos, moradores das outras 

locações: abaixo, Senhorita Spink e senhorita Forcible, duas atrizes aposentadas que 

mantém cães de raça como animais de estimação e adoram contar histórias sobre 

seu tempo no teatro e ler o futuro pela borra do chá. No apartamento acima, havia um 

velho homem louco, com um grande bigode, que dizia treinar um circo de ratos, 

embora nunca ninguém os houvesse visto. Tanto seu pai quanto sua mãe trabalham 

em casa, em seus computadores e, um dia, ao ver que a menina está entediada, o pai 

sugere que ela explore a própria casa, conte quantas coisas azuis, quantas portas, 

entre outras coisas.  

Ao fazer isso, Coraline se depara com uma porta em uma sala cheia de 

antiguidades e, ao perguntar para sua mãe o destino da passagem, descobre que, na 

verdade, ela havia sido emparedada na divisão dos apartamentos. Nessa mesma 

noite, a menina tem a impressão de ter tido pesadelos com ratos cantores. No dia 

seguinte, cujo tempo é instável, chuvoso e com neblina, Coraline volta a explorar as 

redondezas e conversar com seus vizinhos.  Tanto o senhor dos ratos quanto as 

mulheres do andar de baixo mandam, corriqueiramente, recados para ela: os ratos 

dizem para ela evitar a porta, a borra de chá diz que ela está em perigo. Por isso, 

Senhorita Spink e senhorita Forcible dão a Coraline uma pedra, uma joia furada, para 

“dar sorte”.  

 É nessa ambientação que a menina se depara com uma versão espelhada da 

sua própria casa. Lá, ela encontra sua mãe e seu pai, com algumas diferenças. Seus 

novos pais, ou “outros” pais, como se apresentam, são criaturas doces que fazem 

para Coraline tudo que ela deseja: a comida é excepcional, ela ganha roupas como 

gostaria e pode explorar o quanto quiser. A principal diferença nos outros pais são, 

contudo, o fato de que, nos lugar de olhos, eles têm botões costurados à face – e 

pedem para que ela fique e também tenha os botões costurados. Coraline se aventura 

pela outra vizinhança, conhece versões diferentes de seus vizinhos e acha tudo muito 

estranho. Por conta disso e pela condição imposta para que ficasse, decide voltar para 

casa. A missão de voltar para casa é o que gera o desenvolvimento da narrativa e, 
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por fim, seu desfecho, melhor apresentados posteriormente neste trabalho em forma 

de organogramas. 

 Na animação, existem algumas diferenças fundamentais – não na ordem dos 

eventos, que acontecem da mesma forma –, mas na constituição do próprio elenco 

da narrativa. Existe, no filme, mais dois personagens importantes, que não estão 

presentes no livro: um deles é um vizinho que é neto da dona original do terreno da 

casa. Esse vizinho é quem entrega para Coraline, por exemplo, um elemento 

importante que também não é parte do romance, uma boneca feita à imagem da 

própria personagem. Esses duas novas informações acrescentam curiosas novas 

estratégias narrativas que serão analisadas posteriormente.  

 Além disso, na animação, o outro pai de Coraline ganha mais importância visual 

à medida em que é o responsável pelo jardim da casa e isso faz bastante diferença 

no desenvolvimento da trama: em ambas as histórias a protagonista procura uma das 

almas dos fantasmas do espelho com ele, entretanto, enquanto no romance Coraline 

entra em um porão e tem uma conversa quase existencialista com seu outro pai em 

busca de reaver algo que nem está lá, na animação, essa cena se passa no jardim, 

com mais traços de ação do que de interiorização e reflexão. 

 Dado o panorama geral da narrativa, seguimos em direção à análise das duas 

obras a partir da perspectiva do fantástico, de modo a perceber como elas se afastam 

e se aproximam não somente dado um enredo, mas a uma série de critérios narrativos 

apresentados primeiramente na análise dos paratextos e, assim, inclusive, perceber 

o papel do paratexto na formação da atmosfera fantástica de cada obra. 

 

 

 

3.1  O FANTÁSTICO DA IMAGEM: o paratexto 

 

 Podemos exemplificar como funciona a representação do fantástico nas 

diferentes mídias de uma narrativa a partir do paratexto imagético de cada uma das 

duas obras: um pôster da animação e uma capa do romance.  
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 Uma imagem, apesar de relacionada à outra, é uma obra por si mesma, já que 

é capaz de transmitir uma informação por meio de sua própria linguagem. Ao 

trazermos a análise formal das imagens para o tema, consideremos que apesar da 

mídia possuir narratividade, elas podem vir a se afastar dos procedimentos retóricos 

propostos por Ceserani (2006), dependendo dos elementos de composição. 

Entretanto, consideremo-los, a priori, em comparação aos elementos formais da 

imagem como já vistos utilizando Rojas Mix (2006). Observemos, novamente, as 

imagens escolhidas para análise (Figura 2 e 3).  

 

Figura 4 — Capa do romance (figura 2, 
reprise) 

 

Fonte: GAIMAN, 2012 

 

Figura 5 — Pôster da animação (figura 3, 
reprise) 

 

Fonte: Disponível em:  
<https://www.imdb.com/title/tt0327597/ 
mediaviewer/rm2130906112>. Acesso em 11 
de ago. 2019. 

  

  

O primeiro procedimento retórico apontado por Ceserani (2006) é a posição de 

relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo da narração. Isso significa que 

https://www.imdb.com/title/tt0327597/mediaviewer/rm2130906112
https://www.imdb.com/title/tt0327597/mediaviewer/rm2130906112
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há uma manipulação consciente dos procedimentos narrativos com o intuito de 

explicar as ferramentas da narrativa:  

a narrativa fantástica carrega consigo esta ambiguidade: há vontade e o prazer 
de usar todos os instrumentos narrativos para atirar e capturar o leitor de dentro 
da história, mas há também o gosto e o prazer de lhe fazer recordar sempre de 
que se trata de uma história (CESERANI, 2006, p. 69). 

 

 Ao observarmos as imagens, podemos reconhecer que a figura 3 é mais 

“fantástica” nesse quesito, ao apresentar a personagem sobre o eixo central, enquanto 

há uma narrativa que vai do sobrenatural ao natural, da esquerda para a direita, às 

suas costas. Na primeira imagem, entretanto, a narrativa não se explica, nem mesmo 

ao recorrermos à informação textual podemos compreender que se trata de uma 

história, de um romance. Há narratividade na imagem, uma vez que a composição 

entre luz e sombra sugere movimento, mas esse movimento não é autorreferenciado 

por um elemento exterior. 

 O segundo procedimento narrativo apontado por Ceserani seria a narração em 

primeira pessoa. Para o autor, o modo fantástico usa e potencializa “as viagens 

sentimentais”, “a própria vida interior, dos motes do coração e da mente, dos desejos 

e das paixões secretas, das visões e dos sonhos (CESERANI, 2006, p. 70). 

Notadamente, em nenhuma das imagens observamos a representação de um ponto 

de vista, por exemplo, mas na figura 2, pelas escolhas de composição e recorte da 

imagem, obtemos uma perspectiva mais limitada do todo da narrativa e, portanto, mais 

intimista. Esse intimismo, relacionado ao medo e à expectativa, é também o que faz 

com que a primeira pessoa seja frequente na narrativa fantástica. 

 Em seguida, o terceiro procedimento retórico é o forte interesse pela 

capacidade projetiva e criativa da linguagem. Para Ceserani (2006), as palavras não 

são nem instrumentos neutros e fieis à realidade, mas também não são 

completamente intransitivas: “as palavras podem criar uma nova e diversa ‘realidade’” 

(CESERANI, 2006, p. 70). O modo fantástico utilizaria o potencial da linguagem de 

carregar “valores plásticos”, como por exemplo, na metáfora, que permite “colocar em 

relação mundos semânticos que normalmente estão muito distantes” (CESERANI, 

2006, p. 71).  
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Se nas imagens, as palavras não possuem o poder da metáfora, os símbolos 

representados semanticamente pelos objetos da imagem podem abrir diversas 

leituras em seu contexto. Na imagem 2, por exemplo, assim como a vela pode 

representar uma cena específica do romance, ela também pode simbolizar diversas 

outras leituras relacionadas a esse elemento – a vela tem grande valor simbólico, uma 

vez que aparece em diversos rituais do dia a dia, religiosos ou não. Para Chevalier e 

Gheerbrant (1986), as velas simbolizam a força do indivíduo e de sua vida ascendente, 

pois a chama é vertical, forte e frágil. Ela está ligada aos aniversários e aos velórios. 

Na Figura 3, entretanto, os elementos aparecem muito mais explícitos, o que não 

significa que não possa haver uma leitura mais complexa desses elementos, como 

feita anteriormente à da casa e de sua interioridade, especialmente se considerarmos 

a composição, a posição da luz e seus agrupamentos. 

 O quarto procedimento apontado por Ceserani é o envolvimento do leitor, 

causado por surpresa, terror e humor. O autor descreve que é comum do modo 

fantástico a utilização da mistura desses elementos, já que “em muitos textos que 

adotam essa modalidade literária (...) um elemento sutilmente humorístico acompanha 

o elemento do terror, com um forte componente de destaque crítico” (CESERANI, 

2006,  p. 71). O resultado dessa mistura, segundo o autor, pode ser o grotesco. Em 

nenhuma das imagens encontramos a combinação desses três elementos, mas 

podemos certamente afirmar que, devido à composição de luz, sombra, e 

características figurativas da personagem na figura 2, a aproximação causada pela 

imagem expressa hesitação, surpresa e terror. Talvez na figura 3, pela escolha das 

cores e expressão facial da personagem possa ser interpretada mais comicamente, 

mas ainda assim insuficientemente conclusivo para a comparação com tal 

procedimento retórico do fantástico. 

 O próximo e quinto procedimento narrativo descrito pelo autor é a passagem 

de limite e de fronteira. É como se, na narrativa fantástica, houvesse sempre um 

momento de passagem entre o familiar e o inquietante, entre o costumeiro e o 

inexplicável, assustador: “o personagem protagonista se encontra repentinamente 

como se estivesse dentro de duas dimensões diferentes, com códigos diversos à sua 

disposição para orientar-se e compreender” (CESERANI, 2006, p. 73). Sabemos da 

importância desse aspecto narrativo para o desenvolvimento de Coraline. Justamente 
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por isso, em ambas as figuras podemos reconhecer dois estados diferentes pelos 

quais atravessa a personagem.  

Na figura 2, da direita para a esquerda, observamos a sugestão de movimento, 

fluido, de uma região escura para uma clara – a passagem se torna mais clara se 

observarmos também o gestual da personagem, que olha para trás e se inclina 

levemente em direção ao sentido do movimento, a figura humana iluminada se 

confunde à escuridão, não há delimitação. Na figura 3, entretanto, a personagem se 

encontra em posição de neutralidade em relação aos dois estados em segundo plano 

– contudo, o gestual dela indica que a personagem é um indivíduo forte perante eles. 

No plano ao fundo observamos dois momentos diferentes separados pelo eixo central: 

à esquerda temos tons escuros, formas mais obscuras e temas fantasmagóricos, 

enquanto à direita temos claridade e vida.  

 O sexto procedimento narrativo é o objeto mediador, é a aparição de um 

elemento que “com sua concreta inserção no texto, se torna o testemunho inequívoco 

do fato de que o personagem protagonista efetivamente realizou uma viagem, entrou 

em uma outra dimensão de realidade (...)” (CESERANI, 2006, p. 74). Apesar de haver 

mais do que um elemento como esse na narrativa de Coraline em si, na figura 2 

podemos considerar a vela como sendo um desses objetos – o gato, da figura 3, 

também transita entre os dois mundos sem mudanças. 

  Seguindo, o próximo mecanismo retórico tem a ver com as elipses. É a “súbita 

abertura de espaços vazios” (CESERANI, 2006, p. 74). Quando o leitor se faz tenso e 

curioso para saber o desenrolar da história, a narrativa valoriza o não-dito e deixa a 

incerteza no espectador, a dúvida do que pode ter ou não acontecido. A valorização 

do que não é explícito pode encontrar representação na figura 2, uma vez que esta 

abusa da escuridão e da sugestão de formas não delimitadas sobre a narratividade 

da imagem. Ao olhá-la, podemos sentir impulso para ler a história e conhecer os 

detalhes, mas esses, definitivamente, não são apresentados – ela suscita perguntas 

como “de onde vem? Para onde vai?”. A figura 3, entretanto, pouco esconde – o pôster 

mostra todos os elementos chave na animação: a protagonista, o gato, a casa, o 

jardim e os fantasmas. Essa exposição pode ter relação com o papel comercial de um 

pôster de cinema, uma vez que segue padrões típicos da divulgação do gênero: 

apresentam-se as personagens, o cenário e indica-se uma ideia do que a narrativa 

trata.  
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 O oitavo procedimento narrativo apontado por Ceserani é a teatralidade, ou 

seja, o gosto da narrativa fantástica por aproximar-se do espetáculo do teatro, 

passando pela fantasmagoria e pela vontade de “criar no leitor um efeito de ilusão” 

(CESERANI, 2006, p. 75).  Em ambas as imagens, apresentadas nas figuras 2 e 3, 

há o recurso do fantasmagórico e do espetacular, seja pelas escolhas de cor ou pelo 

gestual exagerado e expressivo da protagonista. Se na figura 2 há um quê de barroco, 

cores quentes, contrastes exagerados e gestual dramatizado, na figura 3 há a 

distorção simbólica dos elementos gráficos da árvore, representando não somente 

galhos, mas dedos ossudos, finos e macabros. Há também exagero na expressão 

facial dos fantasmas – que por si só são fantasmagóricos. A aproximação com a 

teatralidade nas duas figuras, desta forma, se dão por elementos gráficos divergentes. 

 Em seguida, a figuratividade. Essa, na imagem, pode se confundir com a 

capacidade figurativa da linguagem e com a teatralidade, uma vez que os três 

mecanismos narrativos utilizam-se do poder das figuras e de elementos icônicos para 

gerar sentido e representar eventos insólitos e momentos de passagem. Usamos 

novamente, na figura 2, a imagem da vela, que, iluminando a protagonista, tanto 

simboliza quanto mostra um momento de passagem, dando um ar fantasmagórico. 

Por cima da protagonista na imagem estão as sombras, que para Chevalier e 

Gheerbrant (1986, p. 955-956), simbolizam a imagem das coisas irreais, fugitivas, em 

constante mudança. Ainda para o autor, alguns povos africanos consideram as 

sombras relativas ao mudo dos mortos. Na figura 3, a presença explícita dos 

fantasmas, que por si, representam a passagem entre vida e morte, além da 

simbologia das flores e suas cores, já comentadas anteriormente. 

 Por fim, o ultimo procedimento retórico apontado por Ceserani é o detalhe. 

Diretamente relacionado à modernidade, os detalhes carregam “significados 

narrativos profundos” (CESERANI, 2006, p. 77). Na figura 2, a importância do detalhe 

se dá pela escolha do próprio recorte temporal da narrativa, numa espécie de 

congelamento de um pequeno momento repleto de significação simbólica – com a 

passagem de estado, o elemento da vela e das sombras, já apresentados no texto. 

Na figura 3, entretanto, o detalhe deixa de ser um recorte específico, mas dá lugar ao 

todo repleto de detalhes, no plural, no qual os elementos perdem foco específico na 

protagonista, mas apresentam outros elementos simbólicos (novamente, a casa e as 

flores, por exemplo). 
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 Podemos sumarizar o uso dos procedimentos narrativos do modo fantástico 

nesses paratextos de Coraline escolhendo alguns deles e, em ordem do mais para o 

menos importante, classifica-los da seguinte forma (quadro 1): 

 

Quadro 1. Procedimentos narrativos fantásticos relevantes na leitura das figuras 2 e 3 

Figura 2 Figura 3 

1. Passagem de limite e de fronteira 1. Passagem de limite e de fronteira 

2. Elipses 2. Teatralidade 

3. Teatralidade 3. Posição de relevo narrativo 

  

 Observamos que os modos de apresentação do conteúdo variam entre as 

imagens, sendo que algumas dessas características são relativas diretamente à 

linguagem do produto a qual o paratexto diz respeito. Apesar de tratarem do mesmo 

conteúdo – ambas são ilustrações de Coraline, romance ou obra adaptada –, é 

possível que elas não necessariamente representem os mesmos temas. Ao expormos 

as temáticas recorrentes no modo fantástico propostas por Ceserani (2006), podemos 

exemplificá-las considerando as mesmas figuras (2 e 3) e completarmos o quadro 

comparativo. 

 O primeiro sistema temático apresentado pelo autor como recorrente no modo 

fantástico é o da noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas de outro mundo. “A 

contraposição entre o claro e o escuro, sol e escuridão noturna é bastante utilizada no 

fantástico” (CESERANI, 2006, p. 78), mas Ceserani vai além, ao associar esses temas 

ao psicológico, ao consciente: o natural é onde nos encontramos, onde vivemos, na 

superfície, o sobrenatural é tudo aquilo que vai além, é inconsciente, subterrâneo e 

obscuro. Embora possamos encontrar traços desses temas em ambas as imagens, 

eles se apresentam diferentemente.  

A figura 2 é tomada pela escuridão e toda a luz emana de uma pequena fonte 

analógica fazendo referência à técnica chiaroscuro, ou seja, delimitação dramática da 

forma pelo contraste entre luz e sombra. Além disso, das sombras emergem silhuetas 

macabras que representam elementos da narrativa como ratos e uma agulha de 

costura – corroborando com a atmosfera obscura. Na figura 3 contudo, a temática 
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obscura se deduz mais pelos elementos figurativos do que pela composição gráfica – 

há os fantasmas, a árvore cadavérica e o gato preto, todos elemento figurativos e 

simbólicos, mas há também à esquerda a lua e as estrelas evidenciando a noite como 

tema, contradizendo os elementos à direita, claramente diurnos. Esses elementos 

gráficos, em ambas as figuras, ajudam a retomar o procedimento narrativo das 

mudanças de estado, figuratividade e teatralidade, como já mencionados. 

 O segundo sistema temático apresentado por Ceserani (2006) e recorrente no 

modo narrativo fantástico é a vida dos mortos. O fantástico, para o autor, interioriza o 

assunto.  

Liga-se a novas explorações filosóficas e experimentações pseudocientíficas, 
com o desenvolvimento das filosofias materialistas e sensitivas, das filosofias 
da vida e da força, dos experimentos sobre o magnetismo. A temática tem 
profundas raízes antropológicas e vínculos fortes com a vida material e as 
convenções sociais. Por um lado, as pulsões do eros e os condicionamentos 
materiais e sociais; por outro, o novo modelo cultural sugerido pelo amor 
romântico (concebido como fusão e anulação total, quase magnética, de dois 
espíritos e dois corpos). Ambos produzem uma temática do imaginário que é 
feita de projeções fantasmáticas, sublimações extremas, espiritualizações do 
eros. (CESERANI, 2006, p. 80) 

 Essa relação entre os fantasmas e uma análise mais interiorizada da 

personagem poderá ser melhor examinada nas narrativas em si, mas tanto o pôster 

quanto a capa do romance dão sinais em maior ou menor escala de que tal temática 

será introduzida nas obras. Na figura 2, há nenhum elemento figurativo que explicite 

a morte, mas, novamente, o simbólico pode ser utilizado para tal: a vela pode ser 

considerada uma passagem de estado e representa a efemeridade da vida e as 

sombras também podem ser representações do mundo dos mortos. Na figura 3, 

entretanto, há a arvore morta em contraste com a verde e há os fantasmas, em sua 

representação mais tradicional, ectoplasmática, esbranquiçada e translúcida, 

manifestando explicitamente a presença do tema. 

 O próximo sistema temático apresentado por Ceserani é o indivíduo, sujeito 

forte da modernidade. Tal matéria é típica da sociedade burguesa, individualista, 

“pronta para elaborar uma convivência muito mais individual com Deus e uma ética 

fundada sobre o trabalho” (CESERANI, 2006, p. 80). Segundo o autor, esse 

individualismo inspira transformações na produção estética a partir da primeira 

metade do século XIX: o personagem, especialmente nos romances de formação, 
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fabrica seu próprio destino, mas também constrói a si mesmo. Em ambas as imagens 

podemos verificar a presença do indivíduo. Na figura 2, esse indivíduo ainda está em 

processo de formação: a personagem claramente se coloca numa posição de 

passagem, de movimento. Valoriza-se o processo de construção. Na figura 3, 

contudo, o indivíduo forte, autoconstituído e dono de si se apresenta pronto à medida 

que a personagem está à frente de tudo, como se contasse sua própria história – até 

mesmo seu gestual indica o seu poder sobre as coisas, sobre a narrativa e de modo 

expositivo, quase didático, conta o processo pelo qual passou. 

 O quarto sistema de temas proposto por Ceserani é a loucura. Novamente 

entramos aqui na análise da consciência do sujeito – a loucura é a situação limítrofe 

entre perdição e genialidade. “A loucura se transforma em uma experiência a seu 

modo cognoscitiva e tem o valor pessimista e trágico da descida às profundezas do 

ser” (CESERANI, 2006, p. 83). No fantástico, o limite entre o homem normal e o louco 

são deveras ajustáveis. Em nenhuma das imagens fica clara a presença da loucura, 

por mais que seja um tema patente na narrativa em si e que será pormenorizado mais 

adiante. O mais próximo disso se dá na figura 2 por meio da expressão facial ilegível 

e, portanto, limítrofe da personagem ilustrada, mas ainda de análise inconclusiva. 

 O tema seguinte proposto por Ceserani é o duplo, já comentado por Freud em 

O Inquietante. Podemos observar que, por mais que seja um tema recorrente na 

narrativa e posteriormente voltará a ser analisado neste trabalho, não há referência 

clara a esse sistema nas imagens. Novamente, o elemento mais próximo 

simbolicamente desse assunto é a árvore, na figura 3, pois há uma versão viva, verde, 

e outra seca e macabra na mesma imagem. Para Ceserani, o fantástico interioriza 

também essa temática e leva para discussões fundamentais da formação do sujeito,  

se torna mais complexo e se enriquece, por meio de uma profunda aplicação 
dos motivos do retrato, do espelho, das muitas refrações da imagem humana, 
da duplicação obscura que cada indivíduo joga para trás de si, na sua sombra. 
Os textos fantásticos agridem a unidade da subjetividade e da personalidade 
humana, procuram colocá-la em crise (CESERANI, 2006, p. 83)  

 O próximo sistema temático apontado pelo autor é a aparição do estranho, do 

monstruoso, do irreconhecível. “A cena da aparição repentina e inesperada de um 

estrangeiro no espaço doméstico de uma casa é quase um estereótipo (...). Na 

literatura fantástica, o estereótipo torna-se um texto literário” (CESERANI, 2006, p. 
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84). Quando há a intrusão de um personagem de características “estrangeiras” ou 

monstruosas num ambiente familiar, confortável, há um efeito inquietante que põe em 

ameaça a estabilidade e o equilíbrio da razão.  

Nas imagens, podemos associar essa presença com alguns elementos 

figurados: as silhuetas na figura 2, picarescas e monstruosas, invadem a cena, por 

vezes tocando e sobrepondo a personagem – não conhecemos completamente a 

natureza dessas imagens, mas sabemos que elas podem ser a causa, por exemplo, 

do movimento da personagem da direita para a esquerda, ou são, minimamente, 

relacionados à escuridão. Na figura 3, entretanto, a aparição do monstruoso se dá 

pela distorção das formas figuradas à esquerda: não necessariamente apenas os 

fantasmas, mas a silhueta da árvore seca que se configura na sombra de uma mão 

ameaçadora e também as flores, que amarelas e regulares à direita, são vermelhas e 

distorcidas do outro lado.  

 O sétimo e penúltimo sistema temático apresentado por Ceserani são o eros e 

as frustrações do amor romântico. Se a projeção de dois indivíduos um no outro para 

dentro de uma história é assunto frequente na literatura, especialmente no século XIX, 

o modo fantástico assume o papel crítico: 

encontram-se todos os limites e todas as aberrações do amor romântico: os 
excessos da projeção individual do objeto de amor sobre um objeto que não é 
digno dele ou nem mesmo se apercebe dele, e as sublimações que chegam a 
encarnar o objeto de amor em uma imagem pictórica ou até mesmo em um 
fantasma (CESRANI, 2006, p. 88). 

 Em nenhuma das imagens, provavelmente devido à própria narrativa, que não 

dá ênfase nesse aspecto do fantástico, há representação significativa que relacione o 

produto à frustração do amor romântico.  

 O oitavo assunto recorrente ao fantástico, para o autor, é o nada. Segundo 

Ceserani, há uma tendência “fortemente niilista” do modo de narrativa fantástico no 

sentido de que o limite pode se tornar a ruina e o nada, o vazio. “Se relaciona de uma 

parte com a filosofia materialista do século XVIII, mas (...) é uma temática fortemente 

’moderna’” (CESERANI, 2006, p. 88). Novamente, em nenhuma das figuras podemos 

identificar qualquer referência de que o nada será importante na narrativa a qual o 

paratexto se relaciona, não fazendo parte da escolha gráfica de nenhuma delas. Uma 
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vez que esse não é, necessariamente, o foco principal da história, provavelmente 

opta-se por apresentar outro recorte simbólico da narrativa (figura 2) ou reproduzir 

mais elementos, construindo um panorama mais geral do enredo (figura 3). 

 Ao acrescentarmos essas informações ao quadro anterior, podemos verificar 

quais podem ser, definitivamente, as características fantásticas escolhidas para 

representar os dois diferentes produtos por meio de seu pôster e sua capa, 

escolhendo quais desses atributos são mais relevantes (quadro 2). 

 

 

Quadro 2. Procedimentos narrativos fantásticos e sistemas temáticos relevantes na 

leitura das figuras 2 e 3 

Figura 2 Figura 3 

Procedimentos Sistemas temáticos Procedimentos Sistemas temáticos 

1. Passagem de 
limite e de fronteira 

1. A noite, a 
escuridão, o 
mundo obscuro e 
as almas de outro 
mundo 

1. Passagem de limite 
e de fronteira 

1. O indivíduo 

2. Elipses 2. aparição do 
estranho, do 
monstruoso, do 
irreconhecível 

2. Teatralidade 2. A vida dos mortos 

3. Teatralidade 3. O indivíduo 3. Posição de relevo 
narrativo 

3. A noite, a 
escuridão, o mundo 
obscuro e as almas 
de outro mundo 

 

 Por meio do quadro comparativo, podemos partir do paratexto em direção a 

uma análise mais completa de ambas as narrativas, tanto o romance quanto a 

adaptação para a animação, levando também em consideração as características de 

cada linguagem e buscar uma resposta às perguntas sobre como o modo fantástico 

pode se estender às outras linguagens artísticas dentro desse contexto intermidiático. 
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3.2 O MODO FANTÁSTICO REPRESENTADO: romance e animação 

 

 

A análise dos objetos de pesquisa, passa inicialmente pela escolha de seu 

escopo. De dentro do próprio recorte já selecionado que inclui o romance e a 

animação, é necessário eleger trechos de um e outro que sejam não somente 

compatíveis e passíveis de comparação, mas que representem claramente os 

parâmetros relacionados ao modo narrativo fantástico como propostos anteriormente 

– ou seja, apresentem, pelo menos, alguns dos atributos propostos por Ceserani 

(2006). 

Como já comentado, a animação estabelece uma relação específica com os 

elementos que podem ser ou não considerados fantásticos, e isso se deve à própria 

técnica. Apesar da especificidade do gênero cinematográfico, animações são 

produções audiovisuais que seguem ainda de diversas maneiras as regras dessa 

linguagem, como os planos e os enquadramentos e estes podem ser de grande ajuda 

na análise dessa narrativa. Para Ismail Xavier, teórico do cinema, “[...] o plano 

corresponde a um determinado ponto de vista em relação ao objeto filmado (quando 

a relação câmera-objeto é fixa), [...] passa a designar a posição particular da câmera 

(distância e ângulo) em relação ao objeto (XAVIER, 2005, p.27) e é a montagem 

desses planos que confere o sentido da obra. A forma que essa montagem ocorre é 

que é responsável pela formação da narrativa em si. Se um plano é mais afastado, 

por exemplo, vai mostrar mais elementos em cena e consequentemente, mostrar um 

contexto maior – mas se, do contrário, o plano é detalhe, enfatiza mais um objeto ou 

uma expressão do personagem. Os ângulos são também importantes, pois 

estabelecem relações diferentes entre observador e objeto.  

Outro fator relevante para a análise cinematográfica se deve ao fato de que um 

produto audiovisual não se dá somente por meio de imagens, mas também pelos sons 

escolhidos para fazerem parte de sua produção, seja na verbalização das falas quanto 

no ambiente e na trilha sonora. Gaudreault e Jost, em Narrativa Cinematográfica 

consideram o que chamam de “ponto de vista auditivo” essencial para a compreensão 

de um filme (GAUDREAULT E JOST, 2009). 

Tendo isso em vista, dividimos, então, a narrativa em etapas chave no 

desenvolvimento da história de Coraline e, ao obtermos esse panorama do enredo 
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nas duas obras, é possível confrontar e selecionar cenas que, por pura circunstância 

dos eventos, possuam maior conformidade com o tema proposto. Nas figuras 6 e 7 a 

seguir, observamos como o enredo se desenrola no romance e no filme, 

respectivamente. 
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Figura 6 — Organogramado enredo do romance 

 

 

 

 

Introdução

•Coraline se muda para uma nova casa e 
explora a vizinhança e conhece Miss 
Spink e Miss Forcible: atrizes aposentadas 
e o vizinho de cima que fala sobre um 
circo de ratos. Encontra também um gato 
vira-lata que passeia pela vizinhança. 
Recebe de presente uma pedra com um 
buraco no meio.

•Pais que pouco dão atenção às vontades 
exploratórias de Coraline durante as 
férias de verão.

•Ao se entediar com a casa e com os pais, 
atravessa durante a noite uma porta que, 
checada anteriormente, estava 
emparedada. 

Complicação

•Ao chegar do outro lado da porta, se depara 
com uma casa igual à sua, conhece seus 
outros pais e, por enquanto, se demonstra 
curiosa.

•Conhece a vizinhança que é uma versão 
paralela à do mundo real. As vizinhas se 
apresentam em um teatro eterno. O vizinho 
de cima realmente tem um circo de ratos 
que cantam.

•Gato vira-lata, nesse mundo, fala.

•Ao saber que precisaria trocar seus olhos 
por botões, rejeita o novo mundo e retorno 
para casa.

•Percebe que não pode se livrar facilmente 
do outro mundo: desaparecimento dos pais 
do mundo real.

•Presa de castigo dentro de um espelho por 
sua outra mãe, conhece outras crianças que, 
no passado, passaram pela mesma coisa: os 
fantasmas que perderam suas almas.

•Com a ajuda do gato que transita entre os 
mundos, aposta com sua outra mãe que 
conseguiria encontrar seus verdadeiros pais 
e a alma dos fantasmas e então seria livre 
para retornar ao seu mundo de origem.

Clímax

•Coraline encontra as almas 
perdidas com a ajuda da pedra 
recebida na primeira parte por 
suas vizinhas: elas estavam em seu 
quarto, com as atrizes e com o 
vizinho de cima. 

•Desmoronamento aos poucos do 
mundo da outra mãe.

•Reencontro com os pais reais 
durante o confronto final com a 
outra mãe.

Desfecho

•Retorna ao lar de origem, mas 
parte da outra mãe a segue.

•Os fantasmas, já libertos, em sonho 
revelam o que ela precisa fazer 
para se proteger. 

•Em um piquenique, Coraline
engana o membro seccionado da 
outra mãe que cai em um poço, 
tampado em seguida.

•Reconhece os eventos e reflete 
sobre o processo, finalmente 
descansando antes das férias 
acabarem.
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Figura 7 — Organogramado enredo da animação 

 

Introdução

•Coraline se muda para um novo lugar e começa a 
explorar o terreno. Conhece Wybie, neto da dona da 
casa, alugada. Interage também com um gato vira-lata 
da vizinhança.

•Recebe uma boneca de presente que é uma cópia de si 
mesma.

•Explora a casa, uma vez que não recebe atenção dos 
pais, que se irritam frequentemente com ela.

•Descobre uma pequena porta em um quarto 
desocupado e a atravessa durante a noite.

Complicação

•Ao chegar do outro lado da porta, se depara com uma 
casa igual à sua e conhece seus outros-pais. O lugar é 
fantástico, com brinquedos animados e retratos que se 
movem. Sua outra mãe cozinha e seu outro pai toca 
piano. Estranha os botões nos olhos. 

•Dorme e ao acordar, está de volta à casa original, mas é 
novamente ignorada por seus pais e explora a 
vizinhança. Conhece Sr. Bobinsky, que tem um circo de 
ratos, que avisam a menina para não atravessar a 
pequena porta. 

•Conversa também com Srta. Spink e Srta. Forcible, 
atrizes aposentadas donas de vários cães e que lêem
seu futuro na borra de chá.

•Wybie conta a Coraline histórias tenebrosas do passado 
sobre a casa.

•Coraline atravessa novamente a porta. Sua outra mãe 
cozinha novamente e seu pai mostra um jardim feito 
especialmente para ela.

•A menina conhece o outro Wybie, que não fala. Visita 
com ele o circo de ratos do outro Sr. Bobinsky, no andar 
de cima.

•Volta novamente para seu mundo de origem, onde sua 
mãe novamente não realiza suas vontades e tranca a 
pequena porta. Coraline abrir e retornar para o outro 
mundo por conta própria.

•Lá conversa com o gato vira-lata, que explica que ele 
não é um outro gato, é o mesmo, e que o outro mundo 
não é a maravilha que ela acha ser.

•Visita novamente as vizinhas, cujo apartamento se 
tornou um grande teatro e os espectadores são seus 
cães.

•Descobre que sua outra mãe quer costurar botões em 
seus olhos e decide fugir desse mundo, mas percebe 
que não consegue.

•Fica de castigo dentro de um espelho onde encontra 
três fantasmas que perderam suas almas e seus olhos. 
Wybie a resgata e ela volta para seu mundo original, 
onde percebe não encontrar seus pais. 

•Reencontra com as vizinhas que lhe dão uma pedra 
com um buraco no meio, “boa para coisas 
perdidas/más”.

•Percebe que sua outra mãe sequestrou seus pais reais.

Clímax

•Coraline desafia sua outra mãe e 
um jogo: se ela encontrar seus pais 
e os olhos das crianças fantasmas, 
ela está livre, se não, estará para 
sempre presa.

•Coraline encontra as almas perdidas 
com a ajuda da pedra recebida 
pelas vizinhas: no jardim, com seu 
outro pai, com as atrizes no teatro e 
com o vizinho de cima, com os 
ratos.

•O outro mundo se desfaz 
gradativamente até se tornar uma 
grande teia de aranha.

•Reencontro com os pais reais 
durante o confronto final com a 
outra mãe, onde a engana com a 
ajuda do gato e dos fantasmas.

Desfecho

•Retorna ao lar de origem, mas parte 
da outra mãe a segue.

•Os fantasmas, já libertos, em sonho 
revelam o que ela precisa fazer para 
se proteger. 

•Coraline tenta esconder a chave da 
porta em um poço, mas é 
interceptada pela mão da outra mãe. 
Só consegue enterrar a mão e a 
chave com a ajuda de Wybie.

•Encerra a aventura em uma festa no 
jardim, onde agradece seus vizinhos, 
seus pais e conhece a avó de Wybie, 
dona da casa.
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 Observamos na análise das etapas dos enredos que existem diferenças não 

somente nos acontecimentos em si, mas também na apresentação dos personagens 

e na ordem em que os eventos ocorrem. Essa mudança está relacionada com as 

escolhas que melhor se adaptam à mídia, considerando as preferências do diretor, 

assim como diferenças estéticas específicas da linguagem escolhida para a 

adaptação.A análise do modo fantástico nas narrativas também apontará para as 

diferenças estéticas de cada linguagem e, consequentemente nas escolhas da 

adaptação do enredo, mas podemos citar como exemplo a opção do diretor trocar, na 

animação, a cena de confronto final entre Coraline e seu outro pai que, no romance, 

se dá num ambiente fechado, subterrâneo e escuro enquanto no filme o mesmo 

embate acontece no jardim. A cena é perceptivelmente grotesca e obscura no 

romance: 

 
“There is nothing down here,” said the pale thing indistinctly. “Nothing but dust 
and damp and forgetting.” The thing was white, and huge, and swollen. 
Monstrous, thought Coraline, but also miserable. She raised the stone with 
the hole in it to her eye and looked through it. Nothing. The pale thing was 
telling her the truth. 
“Poor thing,” she said. “I bet she made you come down here as a punishment 
for telling me too much.” 
The thing hesitated, then it nodded. Coraline wondered how she could ever 
have imagined that this grublike thing resembled her father. (GAIMAN, 2012, 
p. 109)18 

 

Em contrapartida, o equivalente na animação, apesar de ser durante a noite e 

ser predominantemente escura, acontece ao ar livre e distorce não somente a imagem 

de seu pai, mas de todo o ambiente construído por ele: seu jardim. Durante a 

sequência, Coraline é atacada por plantas e insetos antes de confrontar finalmente 

seu outro pai e recuperar um dos olhos dos fantasmas (Figura 8). O ritmo proposto 

pela animação estabelece mais ação e visualidade, diferentemente do romance, onde 

o psicológico é mais forte. A alteração sugere leituras e interpretações diferentes no 

 
18 Trad.: “Não há nada aqui embaixo” disse a coisa pálida, indistintamente. “Nada a não ser poeira, 
umidade e esquecimento. A coisa era branca, enorme e inchada. Monstruoso, pensou Coraline, mas 

também infeliz. Ergueu a pedra com um furo no meio à altura dos olhos e olhou através dela. Nada. A 
coisa pálida dissera-lhe a verdade. 
“Coitado” disse Coraline. “Aposto como ela fez você vir aqui para baixo como castigo por ter me dito 
coisas demais”. 
A coisa hesitou e depois concordou com um aceno. Coraline perguntou-se como algum dia pudera 
imaginar que aquela coisa com jeito de larva se parecia com seu pai. 
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que diz respeito à experiência estética e ao uso dos elementos do modo fantástico, 

mas também se adapta ao cinema devido à sua imensa carga de apelo visual. 

Figura 8 — Confronto com o outro pai no jardim 

 

Fonte: Captura de tela da animação aos 74 min. 33 seg. 

  

Faz parte também da adaptação de linguagem o fato de que no romance a 

apresentação do ambiente e contexto da história é longa e já retrata todos os 

personagens e objetos que serão necessários para o desenvolvimento da trama, e, 

no filme, essa adução é mais rápida, menos detalhada e conta com a ajuda de mais 

elementos de ambientação, incluindo um novo personagem. Em nenhuma as obras 

há, nessa etapa da narrativa, um elemento completamente sobrenatural: por mais 

estranhos que pareçam. Já encontramos, todavia, indícios de uma narrativa com 

elementos fantásticos. Podemos perceber isso principalmente no que diz respeito aos 

temas, como observados por Ceserani (2006, p. 77-88): já há, por exemplo, a aparição 

do estranho e do monstruoso, a noite, a escuridão e o mundo obscuro. Um breve 

exemplo no romance se encontra no trecho:  

 

Coraline got out of bed and looked down the hall, but saw nothing strange. 

She walked down the hall. From her parents’ bedroom came a low snoring—

that was her father—and an occasional sleeping mutter—that was her mother. 

Coraline wondered if she’d dreamed it, whatever it was. 
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Something moved. 
It was little more than a shadow, and it scuttled down the darkened hall fast, 
like a little patch of night. She hoped it wasn’t a spider. Spiders made Coraline 
intensely uncomfortable. 
The black shape went into the drawing room, and Coraline followed it a little 
nervously. 
The room was dark. The only light came from the hall, and Coraline, who was 
standing in the doorway, cast a huge and distorted shadow onto the drawing 

room carpet—she looked like a thin giant woman.  

Coraline was just wondering whether or not she ought to turn on the lights 
when she saw the black shape edge slowly out from beneath the sofa. It 
paused, and then dashed silently across the carpet toward the farthest corner 
of the room. 
There was no furniture in that corner of the room. Coraline turned on the light. 
There was nothing in the corner. Nothing but the old door that opened onto 
the brick wall. She was sure that her mother had shut the door, but now it was 
ever so slightly open. Just a crack. Coraline went over to it and looked in. 

There was nothin there—just a wall, built of red bricks. 

Coraline closed the old wooden door, turned out the light, and went to bed. 
She dreamed of black shapes that slid from place to place, avoiding the light, 
until they were all gathered together under the moon. Little black shapes with 
little red eyes and sharp yellow teeth.(GAIMAN, 2012, p. 8-9)19 

 

No filme conseguimos observar a presença desses temas logo no começo. 

Podemos pontuar, por exemplo, a aparição do estranho em dois momentos principais: 

primeiramente, na apresentação do personagem Wybie, quando Coraline está à 

procura de um poço abandonado no terreno em volta de sua nova casa – terreno, 

esse, pantanoso e cheio de árvores mortas. A paleta de cores é cinzenta, mórbida e 

obscura (Figura 9). Wybie se apresenta de maneira abrupta e sinistra (Figura 10), 

assustando a protagonista que, ao se recuperar, caçoa do menino, cujo nome é 

 
19 Trad.: Coraline levantou-se da cama e olhou pelo corredor, mas não viu nada de estranho. Percorreu 
o corredor até o final. Do quarto de seus pais, vinha um ronco baixo — era seu pai — e um balbucio 
ocasional — era sua mãe. 
Coraline pensou com seus botões se não teria sonhado com aquilo, fosse lá o que fosse.  
Algo moveu-se. Era pouco mais do que uma sombra e percorreu rapidamente o corredor escurecido 
como um pequeno fragmento de noite. 
Coraline torceu para que não fosse uma aranha. As aranhas causavam-lhe intenso desconforto. 
A forma negra entrou na sala de visitas e Coraline seguiu-a um tanto nervosamente. 
A sala estava escura. A única luz vinha do corredor e Coraline, que estava em pé no vão da porta, 
projetava uma sombra enorme e distorcida sobre o tapete da sala — parecia uma mulher magra e 
gigantesca. Perguntava-se justamente se deveria ou não acender a luz, quando viu a forma negra 
esgueirar-se lentamente de sob o sofá, fazer uma pausa e, em seguida, precipitar-se, silenciosa, pelo 
tapete em direção ao canto mais afastado da sala. 
Não havia móveis naquele canto. 
Coraline acendeu a luz. Não havia nada no canto. Nada a não ser a velha porta que abria para a parede 
de tijolos. Coraline tinha certeza de que sua mãe havia fechado a porta, no entanto, esta achava-se 
ligeiramente aberta agora. Apenas uma fresta. Coraline aproximou- se e olhou para dentro. Não havia 
nada lá — apenas uma parede feita de tijolos vermelhos. 
Coraline fechou a velha porta de madeira, apagou a luz e foi para a cama. 
Sonhou com formas negras que deslizavam de um lugar para outro, evitando a luz até que todas se 
reuniam sob a lua. Pequeninas formas negras, com pequeninos olhos vermelhos e dentes amarelos 
afiados. 
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abreviação para Wyborn – “why were you born?” brinca Coraline – ou, em português, 

“por que você nasceu?”. 

   

Figura 9 — Coraline no terreno ao redor de casa 

 

Fonte: captura de tela, 04 min. e 34 seg. da animação (CORALINE, 2009). 

 

Figura 10 — Wybie se apresenta 

 

Fonte: captura de tela, 5 min. e 32 seg. da animação (CORALINE, 2009). 
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  Na figura 9, o plano afastado contextualiza o cenário onde Coraline se encontra 

e o ângulo superior da câmera dá uma visão ampla do que está acontecendo na cena, 

enquanto na figura 10 o ângulo em relação ao objeto é inferior, cria outra relação entre 

espectador e personagem, e o quadro mais fechado enfatiza a importância de Wybie 

naquele momento. O som faz parte da criação dessas sensações, do mais amplo para 

o mais fechado, tanto na ambiência quanto na trilha musical.  

Aquilo a que chamamos de ambiência em um filme é precisamente esse tecido 
sonoro que recobre tanto o campo quanto o fora de campo adjacente, de modo 
indiferenciado. (GAUDREAULT E JOST, 2009, p. 172) 

Num primeiro momento, a música é mais alta do que os sons ambientes – é 

uma composição de melodia rápida e animada, cujas vocalizações são feitas em 

intuito de imitar um som francês, mas sem necessariamente dizer nenhuma palavra. 

A trilha sonora do filme é assinada por Bruno Coulais20, compositor francês 

especialista em produções audiovisuais. Ao sair para explorar, a música de repente 

se torna mais pesada e orquestrada, sem vocalizações, até que se mistura com sons 

mais ambientes, como o barulho da grama, de corujas e culminando com o miado 

agressivo do gato e um grito da protagonista. 

Outro momento importante para a criação de uma atmosfera fantástica na 

animação de Coraline é a aparição da boneca de pano espelhada na protagonista. 

Vemos nesse elemento uma síntese de vários dos temas propostos por Ceserani 

(2006) e por conseguinte Freud (2010) para o inquietante como aquilo que parte do 

familiar:  a existência de um duplo, do animismo e da lesão ocular além da aparição 

do estranho e do monstruoso – em algumas cenas, a boneca inclusive se “comporta” 

como seu objeto de referência, Coraline (Figuras 11 e 12). 

 
20 Mais informações em: <https://www.imdb.com/name/nm0006020/>. Acesso em: 29 de julho de 2019. 

https://www.imdb.com/name/nm0006020/
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Figura 11 — Boneca espelhada em Coraline 

 

Fonte: captura de tela, 9 min. 17 seg. da animação (CORALINE, 2009). 

 

Figura 12 — Coralne e sua boneca explorando a casa 

 

Fonte: captura de tela, 10 min. 47seg. da animação (CORALINE, 2009). 
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Durante a primeira aparição da boneca, existe uma trilha musical leve e 

constante no fundo. Aguda, e, somada ao barulho diegético do teclar no computador 

da mãe de Coraline, cria uma tensão que é brevemente interrompida pela mesma 

música não diegética da exploração, quando Coraline vai percorrer a casa com seu 

novo brinquedo. 

É na complicação da trama, contudo, tanto na animação quanto no romance, 

que os eventos preparados na introdução começam a de fato tomar proporções 

sobrenaturais e a passagem da personagem através da porta para um outro mundo 

desenrola diversos acontecimentos e descortina objetos e personagens que se 

encaixam plenamente na descrição do inquietante e nos parâmetros temáticos do 

modo fantástico, se pensarmos neste como algo relacionado a modificações no 

espaço-tempo e na sua relação com personagem e leitor, conforme a perspectiva de 

Ceserani (2006). Considerando já os novos personagens e elementos, pouco muda 

aqui nos fatos em si, comparando as duas obras – o que acontece, principalmente no 

processo de adaptação é que, na animação, Coraline vai e volta do outro mundo com 

mais frequência e acaba explorando as duas ambientações de maneira paralela, 

diferente do romance, no qual a vizinhança é toda apresentada durante a etapa de 

introdução da narrativa.  

Considerando então as diferentes manifestações do estranho e do fantástico 

nas etapas da narrativa, podemos focar a análise completa em grupos de eventos que 

acontecem em ambas as obras e são frequentemente representadas nos universos 

paralelos de Coraline: o encontro com seus vizinhos, seu relacionamento com seu pai, 

como já introduzido acima, sua mãe e a casa. 

 

3.2.1 Srta. Spink e Srta. Forcible - uma sala escura que cheirava a poeira e 

veludo 

 

 Na animação, então, mais do que no livro, fica claro o paralelo entre os vizinhos 

do mundo real de Coraline e seus paralelos no mundo criado por sua outra mãe, e por 

causa dessa correspondência entre os mundos se faz latente o potencial fantástico 

dessa parte da narrativa. Podemos tomar como um bom princípio de análise o 



74 

 

encontro de Coraline com suas vizinhas, ao conhecer Srta. Spink e Srta. Forcible no 

mundo real, começando pelo romance: 

 

She rang the door of Miss Spink and Miss Forcible’s flat. Coraline could hear 
a frenzied woofing as the Scottie dogs ran out into the hall. After a while Miss 
Spink opened the door. “Oh, it’s you, Caroline,” she said. “Angus, Hamish, 
Bruce, down now, luvvies. It’s only Caroline. Come in, dear. Would you like a 
cup of tea?” The flat smelled of furniture polish and dogs. “Yes, please,” said 
Coraline. Miss Spink led her into a dusty little room, which she called the 
parlor. On the walls were black-and-white photographs of pretty women, and 
theater programs in frames. Miss Forcible was sitting in one of the armchairs, 
knitting hard.  
Miss Forcible looked at Miss Spink, picked up her knitting, and took a deep 
breath. “Anyway, April. As I was saying: you still have to admit, there’s life in 
the old dog yet.” “Miriam, dear, neither of us is as young as we were.” 
”Madame Arcati,” replied Miss Forcible. “The nurse in Romeo. Lady Bracknell. 
Character parts. They can’t retire you from the stage.” “Now, Miriam, we 
agreed,” said Miss Spink. Coraline wondered if they’d forgotten she was there. 
They weren’t making much sense; she decided they were having an argument 
as old and comfortable as an armchair, the kind of argument that no one ever 
really wins or loses but which can go on forever, if both parties are willing. She 
sipped her tea. “I’ll read the leaves, if you want,” said Miss Spink to Coraline. 
“Sorry?” said Coraline. 
“The tea leaves, dear. I’ll read your future.”  
Coraline passed Miss Spink her cup. Miss Spink peered shortsightedly at the 
black tea leaves in the bottom. She pursed her lips.  
“You know, Caroline,” she said, after a while, “you are in terrible danger.” Miss 
Forcible snorted, and put down her knitting. “Don’t be silly, April. Stop scaring 
the girl. Your eyes are going. Pass me that cup, child.”  
Coraline carried the cup over to Miss Forcible. Miss Forcible looked into it 
carefully, shook her head, and looked into it again.  
“Oh dear,” she said. “You were right, April. She is in danger.”  
“See, Miriam,” said Miss Spink triumphantly. “My eyes are as good as they 
ever were….”  
“What am I in danger from?” asked Coraline.  
Misses Spink and Forcible stared at her blankly. “It didn’t say,” said Miss  
Spink. “Tea leaves aren’t reliable for that kind of thing. Not really. They’re good 
for general, but not for specifics.”  
“What should I do then?” asked Coraline, who was slightly alarmed by this.  
“Don’t wear green in your dressing room,” suggested Miss Spink. 
“Or mention the Scottish play,” added Miss Forcible.  
Coraline wondered why so few of the adults she had met made any sense. 
She sometimes wondered who they thought they were talking to.  
“And be very, very careful,” said Miss Spink. She got up from the armchair and 
went over to the fireplace. On the mantelpiece was a small jar, and Miss Spink 
took off the top of the jar and began to pull things out of it. There was a tiny 
china duck, a thimble, a strange little brass coin, two paper clips and a stone 
with a hole in it.  
She passed Coraline the stone with a hole in it.  
“What’s it for?” asked Coraline. The hole went all the way through the middle 
of the stone. She held it up to the window and looked through it.  
“It might help,” said Miss Spink. “They’re good for bad things, sometimes.”  
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Coraline put on her coat, said good-bye to Misses Spink and Forcible and to 
the dogs, and went outside. (GAIMAN, 2012, p.16-19)21 

 
21 Trad: Desceu as escadas. Tocou a campainha do apartamento da senhorita Spink e da senhorita 
Forcible. Podia ouvir o latido frenético dos cães escoceses enquanto corriam para a saleta de entrada. 
Depois de alguns instantes, a senhorita Spink abriu a porta. 
— Ah, é você, Caroline — exclamou. — Angus, Hamish, Bruce, já para o chão, amorecos. É só a 
Caroline. Entre, querida. Aceita uma xícara de chá? 
O apartamento cheirava a lustra-móveis e cães. 
— Sim, por favor — agradeceu Coraline. A senhorita Spink conduziu-a a uma saleta empoeirada, a 
qual chamava sala de estar. Nas paredes, havia fotografias em preto-e-branco de mulheres muito 
bonitas assim como programas de teatro emoldurados. A senhorita Forcible estava sentada em uma 
das poltronas, concentrada em seu tricô. 
Serviram chá a Coraline em uma pequena xícara de finíssima porcelana rosa e um pires. Ofereceram-
lhe também um biscoito seco para acompanhar o chá. 
A senhorita Forcible olhou para a senhorita Spink, apanhou seu tricô e respirou fundo: 
— De qualquer maneira, April. Como estava dizendo, você precisa admitir: ainda há vida no velho 
cachorro. 
— Miriam, querida, nenhuma de nós é mais tão jovem. 
— Madame Arcati — respondeu a senhorita Forcible. — A enfermeira em Romeu. Lady Bracknell. Papéis 
de personalidade. Não podem aposentar você do palco. 
— Bem, Miriam, nós concordamos — disse a senhorita Spink. Coraline perguntava-se se elas não teriam 
esquecido de sua presença. Não estavam agindo com muito sentido. Chegou à conclusão de que 
aquela discussão era tão velha e confortável quanto uma poltrona, o tipo de discussão que ninguém 
nunca perde ou ganha e que pode continuar indefinidamente se ambas as partes assim desejarem. 
Coraline sorveu um pequeno gole de chá. 
— Posso ler as folhas, se quiser — disse a senhorita 
Spink à Coraline. 
— Como assim? — perguntou Coraline. 
— As folhas do chá, querida. Vou ler seu futuro. 
Coraline passou sua xícara para a senhorita Spink. A senhorita Spink examinou bem de perto as folhas 
de chá preto no fundo. Comprimiu os lábios. 
— Sabe, Caroline — disse após alguns momentos —, você está correndo sério perigo. 
A senhorita Forcible bufou, deixando o tricô de lado. 
— Não seja tola, April. Pare de amedrontar a menina. Sua vista está ruim. Passe-me aqui a xícara, 
filha. 
Coraline levou a xícara até a senhorita Forcible. A senhorita Forcible olhou cuidadosamente dentro da 
xícara, balançou a cabeça e olhou mais uma vez. 
— Oh, querida. Você tem razão, April. Ela está correndo perigo. 
— Está vendo, Miriam — exclamou a senhorita Spink triunfalmente. — Meus olhos estão tão bons como 
sempre... 
— Que tipo de perigo estou correndo? — perguntou Coraline. As senhoritas Spink e Forcible olharam 
para ela surpresas. 
— Aqui não diz — respondeu a senhorita Spink. — As folhas de chá não são confiáveis para esse tipo 
de coisa. Não, realmente. São boas para as generalidades, não para os detalhes. 
— Então, o que devo fazer? — perguntou Coraline, que estava ligeiramente alarmada com o fato. 
— Não use verde em seu camarim — sugeriu a senhorita Spink. 
— Não mencione a peça escocesa — acrescentou a senhorita Forcible. 
Coraline se perguntou por que, dentre os adultos que conhecera, tão poucos agiam com sentido. Às 
vezes se indagava com quem eles achavam que estavam falando. 
— E tome muito, muito cuidado — disse a senhorita Spink. Levantou-se da poltrona e foi até a lareira. 
Sobre o console, havia um pote pequeno. Destampou-o e começou a retirar coisas de dentro dele: um 
pequeno pato de porcelana, um dedal, uma estranha moedinha de latão, dois clipes de papel e uma 
pedra com um furo no meio. 
Passou a pedra com o furo no meio para Coraline. 
— Para que serve? — perguntou Coraline. O furo atravessava todo o meio da pedra. Coraline segurou 
a pedra contra a janela e olhou através dela. 
— Pode ser que ajude — disse a senhorita Spink. — É boa para coisas ruins, às vezes. 
Coraline vestiu o casaco, despediu-se das senhoritas Spink e Forcible e dos cachorros e saiu.  
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 Observamos aqui uma cena familiar, de uma garota visitando duas vizinhas que 

dividem o apartamento e o mesmo passado. Duas ex-atrizes cujas maiores 

referências se encontram no teatro e na cultura britânica, do nome dos seus cães, 

escoceses, ao teatro shakespeariano – a peça escocesa que não deve ser nomeada 

é Macbeth, não citar seu nome é uma crença popular advinda do teatro para evitar 

mal agouro. 

 Por ser, no romance, parte da introdução do enredo, não há ainda nenhum 

elemento sobrenatural ou fortemente fantástico nessa cena, principalmente no quesito 

temático. Podemos reconhecer o estranho somente na leitura da sorte de Coraline e 

uma leve pincelada na temática da morte quando as senhoritas debatem sobre a vida 

e a ausência de juventude. Mas uma vez que também usamos os procedimentos 

narrativos propostos por Ceserani (2006) na análise, podemos encontrar vestígios do 

uso consciente da linguagem para criar um ambiente primordialmente inquietante. O 

autor, nesse trecho, utiliza a capacidade projetiva da palavra para conectar as 

referências do teatro ao local de que parte todo o diálogo das senhoras – é como se 

a vida fosse medida e comparada sempre com as peças nas quais atuaram no 

passado.  

Ao brincar com essa metalinguística narrativa – com o teatro e com seus 

personagens – Gaiman imprime esse relevo que, para Ceserani (2006) é 

característica da narrativa fantástica, a ideia de que o autor expõe a história como 

sendo isso mesmo, ficção. A teatralidade e a atenção ao detalhe, que para Ceserani 

(2006) são partes essenciais da narrativa fantástica, também aparecem nessa cena, 

uma vez que o autor do romance preza pelo caráter exagerado e exuberante das 

personagens, tanto quanto pela descrição detalhada de suas ações e objetos de cena 

– dos quais se origina a pedra com um furo no meio, instrumento mediador importante 

para o desenvolvimento da trama. 

 Na animação, entretanto, a cena da primeira visita de Coraline ao apartamento 

de suas vizinhas se dá após a primeira passagem da protagonista pelo outro mundo 

– ou seja, a personagem já está em outro nível de seu desenvolvimento, uma vez que 

se encontra consciente dos diferentes universos presentes em sua casa.  

 Nesta cena, a temática da morte é intensificada, pois ao entrar no apartamento, 

Coraline se depara com prateleiras e prateleiras contendo os cães da dupla de 
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senhoritas que já faleceram empalhados e vestidos em túnicas e pequenas asas de 

anjo. Srta. Spink tricota mais uma, para um dos cães que não está mais tão bem de 

saúde (Figura 13). O filme também imprime nas personagens traços que não são tão 

claros no romance, como uma oposição complementar na personalidade de ambas, 

que discutem mais do que debatem confortavelmente (como no trecho apresentado 

do texto). Elas acabam discordando inclusive sobre a leitura da borra de chá de 

Coraline – enquanto Srta. Spink vê perigo, assim como no romance, Srta. Forcible vê 

apenas uma girafa. Nessa sequência, já podemos notar uma representação das 

personagens que transita entre a nostalgia e a loucura – sendo esse segundo também 

um tema típico do fantástico de acordo com Ceserani (2006). Existe também nessa 

cena uma dualidade sutil quanto à escolha da trilha sonora – enquanto grande parte 

de todos os sons da sequência se dá diegeticamente, por meio somente da voz das 

personagens e dos sons por elas feitos, em alguns momentos aparecem duas 

músicas puramente instrumentais que se contrastam. Primeiramente uma melodia 

com elementos teatrais, levemente burlesca, combinando com as figuras nas paredes 

e figurinos de Senhorita Spink e Senhorita Forcible, e, em outros momentos, uma 

melodia tensa e prolongada, assim que as atrizes decidem ler o futuro da protagonista. 

 

Figura 13 — Srta. Spink e seus cães empalhados 

 

Fonte: captura de tela, 28 min. 19 seg. da animação (CORALINE, 2009). 
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 Sobre os procedimentos narrativos, observamos nessa cena uma valorização 

intensa da teatralidade aplicada às duas personagens: a expressão exagerada, tanto 

nos traços de personalidade quanto na representação física, facial e na escolha das 

cores, assim como dos objetos de cena, sendo decorações extravagantes e cães 

empalhados com roupinhas de anjo,  combinam e conversam diretamente com a 

nostalgia que ambas alimentam sobre sua juventude no teatro. Dessa forma, 

contrastam diretamente com o ambiente em que vivem, que é simples, com aspecto 

empoeirado, envelhecido. Vale ressaltar também que, se para Ceserani existe uma 

capacidade projetiva da palavra, e, também, no filme, Srta. Spink sugere que Coraline 

não vista verde, a animação contradiz isso de forma satírica ao vestir as duas 

personagens com tons de verde em pelo menos parte de seus trajes (Figura 14). É 

importante também observar nessa cena o nível de representação que os detalhes 

adquirem, uma vez que são essenciais na criação do ambiente inquietante – os 

pôsteres de teatro parodiando peças famosas de Shakespeare, por exemplo, e 

pequenos elementos em cena, como a luminária de peixe (Figura 15), que serão 

posteriormente replicados de maneira fantástica, na visita de Coraline às personagens 

no outro mundo. Nessa mesma imagem, verifica-se também como o uso da luz serve 

para dar um aspecto mais macabro à cena, assim que a leitura das borras do chá é 

realizada, por meio do chiaroscuro – o mesmo recurso utilizado na capa já analisada 

do livro. É notável, aqui, o uso de uma ferramenta de linguagem visual que não está 

presente no pôster da animação mas sim na outra imagem pois, se em uma o intuito 

é, como analisado, mostrar um panorama mais geral e na outra há uma dramaticidade 

mais psicologizante, essa é também importante em cenas da animação em que a 

perspectiva da protagonista é a mais levada em conta. 
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Figura 14 — Srta. Spink e Srta. Forcible lendo o futuro de Coraline na borra do chá 

 

Fonte: captura de tela, 29 min. 38 seg. da animação (CORALINE, 2009). 

 

Figura 15 — Srta. Spink e sua luminária de peixe 

 

Fonte: captura de tela, 28 min. 49 seg. da animação (CORALINE, 2009). 

 

 Observamos que, tanto no filme quanto na animação, existe uma criação de 

um ambiente inquietante por meio da utilização de procedimentos narrativos típicos 
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do modo narrativo fantástico, mas não existe ainda nenhuma interferência clara ou 

explícita de eventos sobrenaturais (por mais que a leitura das borras seja considerada 

sobrenatural, ainda mais sabendo que uma das atrizes está correta em sua leitura, é 

uma atividade relativamente corriqueira na vida real, normalmente ligada ao 

charlatanismo), mas é esse ambiente estranho que prepara o espectador para as 

cenas correspondentes após a passagem da protagonista para o outro mundo. Como 

compreender, então, como esses procedimentos narrativos e esse ambiente 

inquietante se desenvolvem na narrativa em cada uma das obras para dar um 

resultado compatível com o modo fantástico? Notemos como o encontro da 

protagonista se dá com as mesmas vizinhas em sua outra versão. Comecemos 

novamente pelo romance. 

 

There were seats between Coraline and the stage. Rows and rows of seats. 
She eard a shuffling noise, and a light came toward her, swinging from side 
to side.  
When it was closer she saw the light was coming from a flashlight being 
carried in  the mouth of a large black Scottie dog, its muzzle gray with age.  
“Hello,” said Coraline. The dog put the flashlight down on the floor, and looked 
up at her. “Right. Let’s see your ticket,” he said gruffly.  
“Ticket?”  
“That’s what I said. Ticket. I haven’t got all day, you know. You can’t watch the 
show without a ticket.”  
Coraline sighed. “I don’t have a ticket,” she admitted.  
“Another one,” said the dog gloomily. “Come in here, bold as anything.  
‘Where’s your ticket?’ ‘Haven’t got one,’ I don’t know…” It shook its head, then 
shrugged. “Come on, then.”  
He picked up the flashlight in his mouth and trotted off into the dark. Coraline 
followed him. When he got near the front of the stage he stopped and shone 
the flashlight onto an empty seat. Coraline sat down, and the dog wandered 
off..(GAIMAN, 2012, p. 37-38)22 

 
22 Trad.: Encontrava-se em uma sala escura que cheirava a poeira e veludo.  
A porta fechou-se atrás dela e a sala ficou preta. Coraline entrou em uma pequena ante-sala. Seu rosto 
roçou algo macio. Era um tecido. Esticou a mão e empurrou o tecido. Ele abriu-se. Estava do outro lado 
da cortina de veludo, piscando os olhos em um teatro mal iluminado. Longe, na extremidade da sala, 
havia um palco alto de madeira, descoberto e vazio, uma luz fraca de refletor iluminava-o de muito alto. 
Entre Coraline e o palco havia poltronas. Fileiras e fileiras de poltronas. Ouviu o barulho de algo se 
arrastando. Uma luz veio em sua direção, oscilando de um lado para o outro. Quando se aproximou, 
Coraline viu que a luz vinha de uma lanterna trazida à boca por um grande cão escocês preto, seu 
focinho acinzentado pela idade. 
— Olá — disse Coraline. 
O cachorro pôs a lanterna no chão e olhou para ela. 
— Certo, vejamos o seu bilhete — ordenou asperamente. 
— Bilhete? 
— Foi o que eu disse. Bilhete. Não tenho o dia todo, sabe. Não pode assistir ao espetáculo sem um 
bilhete. 
Coraline suspirou. 
— Não tenho bilhete — admitiu. 
— Mais um — disse o cão tristemente. — Chegam aqui na cara de pau. “Seu bilhete, por favor?” 
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 Podemos notar aqui uma forte presença do animismo, como apresentado por 

Freud (2010), para o desenvolvimento do ambiente inquietante. Os animais, que em 

seu paralelo real no romance são apenas mascotes cujos nomes escoceses 

acrescentam teatralidade, são aqui funcionários, e também espectadores de um teatro 

montado pela outra Srta. Spink e a outra Srta. Forcible. A protagonista, devido ao 

animismo da idade, pouco estranha o fato de os animais serem falantes e atuantes – 

o baixo nível de estranhamento também se dá ao fato de o gato, mudo no mundo real 

e falante no outro mundo, já ter se comunicado com ela, e Coraline já ter concluído 

que “gatos não falam, em casa” (GAIMAN, 2012, p. 34). As temáticas do modo 

fantástico de acordo com Ceserani (2006) se fazem mais presentes aqui, uma vez que 

há ênfase no escuro da cena e na aparição do estranho não como insinuação, mas 

como fato consumado – se no chiaroscuro existe uma tensão entre uma área muito 

iluminada e uma muito escura, toma conta aqui a escuridão, onde a luz existente é 

oscilante. E continua a cena: 

 
[...] 
Then they unbuttoned their fluffy round coats and opened them. But their 
coats weren’t all that opened: their faces opened, too, like empty shells, and 
out of the old empty fluffy round bodies stepped two young women. They were 
thin, and pale, and quite pretty, and had black button eyes.  
The new Miss Spink was wearing green tights, and high brown boots that went 
most of the way up her legs. The new Miss Forcible wore a white dress and 
had flowers in her long yellow hair.  
Coraline pressed back against her seat.  
Miss Spink went off the stage, and the noise of trumpets squealed as the 
gramophone needle dug its way across the record, and was pulled off.  
“This is my favorite bit,” whispered the little dog in the seat next to her.  
The other Miss Forcible picked a knife out of a box on the corner of the stage.  
“Is this a dagger that I see before me?” she asked.  
“Yes!” shouted all the little dogs. “It is!”  
Miss Forcible curtsied, and all the dogs applauded again. Coraline didn’t 
bother clapping this time.  
Miss Spink came back on. She slapped her thigh, and all the little dogs 
woofed. (GAIMAN, 2012, p. 38-39)23 

 
“Não tenho”, é, não sei não... — Balançou a cabeça e encolheu-se. — Por aqui, então. 
Apanhou a lanterna com a boca e saiu apressado no escuro. Coraline seguiu-o. Ao aproximar-se da 
frente do palco, deteve-se e apontou a lanterna para um assento vazio. Coraline sentou-se e o cão se 
afastou. 
 
23 Trad.: Em seguida, a senhorita Spink e a senhorita Forcible desabotoaram e abriram seus casacos 
macios e rechonchudos, porém, não foram só os casacos que se abriram: também seus rostos se 
abriram como conchas vazias, e, de dentro dos velhos corpos redondos, rechonchudos e vazios, saíram 
duas jovens. Eram magras, pálidas e muito bonitas; e tinham olhos de botões negros. 
A nova senhorita Spink usava um maiô verde e botas marrons compridas que subiam por quase toda 
a perna. A nova senhorita Forcible usava um vestido branco e tinha flores em seus longos cabelos 
loiros. Coraline apertou-se contra a poltrona. 
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 Nesse momento, o estranho se intensifica e, por mais que Coraline já estivesse 

familiarizada com os animais falantes, não esperava que de dentro das senhoritas 

conhecidas, saíssem versões ainda mais improváveis, considerando que já estava no 

outro mundo. Essa duplicação de cada uma das personagens remete, novamente, ao 

mesmo ambiente nostálgico e inquietante apresentado na primeira etapa da trama, 

quando falavam de sua juventude e de como não eram as mesmas, e os botões nos 

olhos demonstram que o resultado dessa negação do presente em detrimento ao 

passado é de maneira nenhuma natural. Dos procedimentos narrativos do modo 

fantástico propostos por Ceserani (2006), conseguimos identificar aqui o uso da 

teatralidade, como nos trechos anteriores, mas também de um certo envolvimento 

cômico com o leitor, misturando a surpresa e o horror de Coraline com a reação 

amigável e curiosa dos cães – “essa é a minha parte favorita”, naturalizando de 

maneira humorada a situação estranha. Além disso, o uso das fronteiras entre o 

familiar e o estranho é usado de forma interessante, não pela mudança no ambiente, 

mas pela mescla com o duplo – a transição dos próprios personagens das vizinhas, 

que em um momento são as senhoritas já conhecidas pela protagonista e, no 

momento seguinte, são pessoas completamente diferentes, ainda que elas mesmas 

– esse movimento repulsa Coraline, que se “aperta na poltrona”.  A cena ainda 

continua: 

 
 
“And now,” Miss Spink said, “Miriam and I proudly present a new and exciting 
addendum to our theatrical exposition. Do I see a volunteer?”  
The little dog next to Coraline nudged her with its front paw. “That’s you,” it 
hissed.  
Coraline stood up, and walked up the wooden steps to the stage.  
“Can I have big round of applause for the young volunteer?” asked Miss Spink.  
The dogs woofed and squealed and thumped their tails on the velvet seats.  
“Now Coraline,” said Miss Spink, “what’s your name?”  
“Coraline,” said Coraline.  
“And we don’t know each other, do we?”  

 
A senhorita Spink saiu do palco. O som dos trompetes transformou-se em um ruído agudo, à medida 
que a agulha do gramofone cavou seu caminho pelo disco e foi retirada. 
— Essa é a minha parte favorita — cochichou o cachorrinho na poltrona vizinha à de Coraline. 
A outra senhorita Forcible puxou uma faca de dentro de uma caixa no canto do palco. 
— É um punhal o que vejo diante de mim? — bradou. 
— Sim! — gritaram todos os cachorros. — É! 
A senhorita Forcible fez uma mesura e todos os cachorros aplaudiram novamente. Desta vez, Coraline 
não se deu ao trabalho de aplaudir. 
A senhorita Spink retornou ao palco. Deu um tapa na coxa e todos os cachorrinhos latiram. 
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Coraline looked at the thin young woman with black button eyes and shook 
her head slowly. (GAIMAN, 2012, p. 40)24 
 

 

 A consciência e a interferência das personagens atrizes sobre a cena imprime 

um relevo narrativo sobre o espetáculo dentro da ficção – não que o narrador se 

comunique diretamente com o leitor, deixando claro ser uma história – mas as 

narradoras desse espetáculo dentro da história o fazem: elas sabem quem é seu 

público, mesmo que não devessem saber. Isso amplia o estranhamento da 

personagem tanto como espectadora do espetáculo, quanto como protagonista em 

relação à trama. Após utilizarem Coraline como voluntária em um show com adagas 

e balões, as atrizes seguem: 

 
[...] 
Miss Forcible and Miss Spink were doing some acting. Miss Forcible was 
sitting on a stepladder, and Miss Spink was standing at the bottom.  
“What’s in a name?” asked Miss Forcible. “That which we call a rose by any 
other name would smell as sweet.”  
“Have you got any more chocolates?” said the dog.  
Coraline gave the dog another chocolate.  
“I know not how to tell thee who I am,” said Miss Spink to Miss Forcible.  
“This bit finishes soon,” whispered the dog. “Then they start folk dancing.”  
“How long does this go on for?” asked Coraline. “The theater?”  
“All the time,” said the dog. “For ever and always.”  
“Here,” said Coraline. “Keep the chocolates.”  
“Thank you,” said the dog. Coraline stood up.  
“See you soon,” said the dog. 
“Bye,” said Coraline. She walked out of the theater and back into the garden. 
She had to blink her eyes at the daylight. (GAIMAN, 2012, p. 41-42) 
 

 

 Novamente, percebemos a atenção ao detalhe na retomada das referências 

teatrais e nostálgicas da primeira etapa. O autor, aqui, brinca com o teatro, pois ao 

citar um clássico de Shakespeare, Romeu e Julieta, não somente acrescenta um 

 
24 Trad.: — E agora — disse a senhorita Spink —, Miriam e eu orgulhosamente apresentaremos um 
adendo emocionante à nossa interpretação teatral. Estou vendo um voluntário? 
O pequeno cachorro vizinho a Coraline cutucou- a com a pata dianteira. 
— É você — assoprou. 
Coraline levantou-se e subiu a escada de madeira que levava ao palco. 
— Posso pedir uma salva de palmas para a jovem voluntária? — disse a senhorita Spink. Os cachorros 
latiram, guincharam e bateram seus rabos sobre as poltronas de veludo. 
— Bem, Coraline — disse a senhorita Spink —, qual é o seu nome? 
— Coraline — disse Coraline. 
— É, nós não nos conhecemos, não é? 
Coraline olhou para a mulher magra e jovem com olhos de botões. 
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questionamento existencial às atrizes, sobre quem de fato são, mas também afirma 

que esse questionamento, tanto quanto a arte do teatro, em si, é eterno. Essa cena 

usa as personagens e suas falas como metáforas metalinguísticas da narrativa, além 

de apenas “representarem” Shakespeare. Encontramos aí, novamente, um forte uso 

do relevo narrativo e da capacidade projetiva das palavras. 

 Esse questionamento existencial é tema recorrente no romance e tem a ver 

com o modo narrativo fantástico pois se relaciona diretamente com o indivíduo como 

sujeito forte, como descrito por Ceserani (2006) e previamente comentado nesse 

trabalho. Além de a personagem ter de reafirmar sempre seu nome, Coraline, e não 

Caroline, variáveis da pergunta “quem sou eu?” aparecem diversas vezes, como 

quando Coraline conversa com o gato sobre nomes: 

Coraline sighed.  
“Please. What’s your name?” Coraline asked the cat. “Look, I’m Coraline. 
Okay?”  
The cat yawned slowly, carefully, revealing a mouth and tongue of astounding 
pinkness. “Cats don’t have names,” it said.  
“No?” said Coraline.  
“No,” said the cat. “Now, you people have names. That’s because you don’t 
know who you are. We know who we are, so we don’t need names.”. 
(GAIMAN, 2012, p. 35)25 

 

 Na animação, entretanto, a cena de reencontro com as vizinhas tem elementos 

diferentes. Coraline entra em um teatro suntuoso guiado pelo cachorro, assim como 

no romance, mas Wybie também está lá para assistir. A peça apresentada por Srta. 

Spink e Srta. Forcible começa com um musical que utiliza de referências artísticas 

clássicas. Srta. Spink se apresenta vestida como uma sereia no quadro Ulisses e as 

sereias, de Herbert James (1908) e Srta. Forcible representa a pintura do Nascimento 

de Vênus de Sandro Botticelli (1483). Ao alternar as cenas, as atrizes cantam críticas 

uma à outra de maneira cômica: “Cuidado com a velha ostra, grande demais no peito, 

vamos banir do buffet. Sou muito mais nutritiva”, canta Srta. Spink, “você fede a 

 
25 Trad.: Coraline suspirou. 
— Por favor, qual é o seu nome? — perguntou ao gato. — Olha, sou Coraline. Tá? 
O gato bocejou lenta e cuidadosamente, revelando uma boca e uma língua de um rosa impressionante. 
— Gatos não têm nomes — disse. 
— Não? — perguntou Coraline. 
— Não — respondeu o gato. — Agora, vocês pessoas têm nomes. Isso é porque vocês não sabem 
quem vocês são. Nós sabemos quem somos, portanto não precisamos de nomes 
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peixe!”, responde Srta. Forcible. Coraline se choca ao reconhecer as vizinhas, 

“praticamente nuas” (Figuras 16 e 17).  

 A trilha sonora não diegética da sequência é suntuosa e orquestrada, 

corroborando com a grandiosidade do teatro representada pelas tomadas de câmera 

e iluminação. Ao iniciar a música cantada pelas atrizes no palco, a melodia se torna 

simples, assim como as rimas, mas com elementos teatrais fortes e vocais clássicos 

de musicais. O som é interrompido e trocado por um momento de silêncio com 

pouquíssimos sons ambientes. 

 

Figura 16 — Srta. Spink e Ulisses e as Sereias 

 

Fonte: captura de tela, 41 min. 24 seg. da animação (CORALINE, 2009). 
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Figura 17 — Srta. Forcible em o Nascimento de Vênus 

 

Fonte: captura de tela, 42 min da animação (CORALINE, 2009) 

 

 Ao dar continuidade à cena, o palco é destruído e as vizinhas ressurgem em 

trajes de banho, em trampolins altos e prontas para pular em um pequeno balde de 

água. O enquadramento da cena reforça a suntuosidade do teatro, com cortinas 

imensas vermelhas, e detalhes dourados, glorificando o espetáculo. “Pronta para 

quebrar a perna, Miriam?”, diz Srta. Spink a Srta. Forcible, que responde: “Nossas 

vidas ao teatro, April”. Coraline cobre os olhos com as mãos. Ao saltar dos trampolins, 

as atrizes então, assim como no romance, abrem suas peles por meio de um zíper e, 

de dentro delas, saem versões mais novas de si mesmas, com botões no lugar de 

olhos (Figura 18). Essas figuras então apresentam um número de acrobacia aérea 

enquanto recitam frases de Shakespeare, em Hamlet: “What a piece of work is man! 

How noble in reason! How infinite in faculty. In form, in moving how express and 

admirable!”, e continuam enquanto seguram Coraline e a levantam para as 

acobracias: “In action like an angel. In apprehension how like a god! The beauty of the 

world! The paragon of animals!” 26  

 
26 Na tradução de Hamlet por Millôr Fernandes: “Que obra-prima é o homem! Como é nobre em sua 
razão! Que capacidade infinita! Como é preciso e bem-feito em forma e movimento! Um anjo na ação! 
Um deus no entendimento, paradigma dos animais!”. Disponível em: 
<https://liviafloreslopes.files.wordpress.com/2014/10/shakespeare-hamlet.pdf> Acesso em: 15 de julho. 
de 2019. 

https://liviafloreslopes.files.wordpress.com/2014/10/shakespeare-hamlet.pdf
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Figura 18 — A outra Srta. Forcible 

 

Fonte: captura de tela, 49 min. 26 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

  

 A citação shakespeariana, mesmo que não diretamente creditada ao autor, faz 

referência direta ao teatro, fazendo a cena ser, de certa forma, metalinguística e, por 

isso, criando diversas camadas narrativas: dentro do espetáculo das senhoritas há 

Shakespeare, mas ambos se encontram dentro da animação, provocando diferentes 

relevos narrativos. A citação apresentada no espetáculo fala sobre o homem e suas 

maravilhas, fortalecendo a noção do indivíduo. A atenção aos detalhes que conectam 

a primeira visita de Coraline às vizinhas a essa segunda é importante para a 

construção da cena – os elementos se repetem, mas de maneira exagerada. Os cães 

empalhados agora são espectadores, a luminária de peixe é agora parte do figurino, 

as referências ao teatro são agora o teatro. 

 Até o momento, conseguimos observar nessas quatro cenas equivalentes, os 

seguintes temas relacionados ao fantástico: a noite, a escuridão, a aparição do 

estranho e um pouco da vida dos mortos. Essas temáticas aparecem tanto na 

animação quanto no romance, com intensidades semelhantes. Os procedimentos da 

linguagem responsáveis pela exposição desses temas, entretanto, se modificam. Se 

no romance, por exemplo, existe uma tentativa de aproximação do leitor por meio da 

mistura de comédia e estranhamento, a animação abusa da teatralidade, e o relevo 
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narrativo se apresenta de formas diferentes nas duas obras. Antes de uma análise 

comparativa mais profunda do uso das linguagens em si, observemos a terceira visita 

de Coraline ao flat de suas vizinhas. Esta acontece após a aposta da protagonista 

com sua outra mãe para encontrar a alma dos fantasmas perdidas, e seus pais 

abduzidos pela antagonista – ou seja, já no que consideramos sendo parte do clímax 

da narrativa. É quando toda a complicação ocorrida anteriormente precisa ser, de 

alguma forma, resolvida. Segue a entrada da personagem no teatro: 

Coraline went down the steps and around the house until she reached the other 
Miss Spink and Miss Forcible’s flat. The lamps around the door were flickering 
on and off almost randomly now, spelling out no words that Coraline could 
understand. The door was closed. She was afraid it was locked, and she pushed 
on it with all her strenght. First it stuck, then suddenly it gave, and, with a jerk, 
Coraline stumbled into the dark room beyond. 
Coraline closed one hand around the stone with the hole in it and walked foward 
into blackness. She expected to find a curtained anteroom, but there was 
nothing there. The room was dark. The theater was empty. She moved ahead 
cautiously. Something rustled above her. She looked up into a deeper darkness, 
and as she did so her feet knocked against something. She reached down, 
picked up a flashlight, and clicked it on, sweeping the beam around the room. 
The theater was derelict and abandoned. Chairs were broken on the floor, and 
old, dusty spiderwebs draped the walls and hung from the rotten wood and the 
decomposing velvet hangings. (GAIMAN, 2012, p. 97)27 

 

 Verificamos no decorrer da história uma intensificação na importância do 

escuro para a construção das cenas. Se na primeira vez que Coraline visitou suas 

vizinhas, o ambiente era somente pequeno e empoeirado, ele foi crescendo e se 

tornando cada vez mais escuro. Na terceira visita, além do pó, somente uma escuridão 

profunda, teias de aranhas, e uma presença progressivamente monstruosa como no 

seguinte trecho: 

Something rustled once again. Coraline directed her light beam upward, toward 
the ceiling. There were things up there, hairless, jellyish. She thought they might 
once have had faces, might even once have been dogs; but no dogs had wings 

 
27 Trad.: Desceu os degraus e deu a volta na casa, até chegar ao apartamento das outras senhoritas 
Spink e Forcible. As lâmpadas em volta da porta acendiam e apagavam quase aleatoriamente agora, 
sem formar nenhuma palavra compreensível a Coraline. A porta estava fechada. Tinha medo que 
estivesse trancada e empurrou-a com toda a sua força. A porta inicialmente emperrou, então, de 
repente, cedeu e Coraline tropeçou com o impulso para dentro da sala escura à sua frente. 
Coraline fechou uma das mãos em torno da pedra com o furo no meio e seguiu em frente rumo à 
escuridão. Esperava encontrar uma ante-sala com uma cortina, mas não havia nada lá. A sala estava 
escura. O teatro, vazio. Prosseguiu cautelosamente. Algo fez um ruído acima dela. Olhou para cima, 
para uma escuridão mais profunda, e, ao fazê-lo, seus pés bateram em algo. Ela abaixou-se, apanhou 
uma lanterna e acendeu-a, varrendo a sala com o facho de luz. O teatro encontrava-se abandonado e 
descuidado. Havia cadeiras quebradas por sobre o chão. Teias de aranha velhas e empoeiradas 
cobriam as paredes e pendiam da madeira apodrecida e das cortinas de veludo em decomposição. 
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like bats or could hang, like spiders, like bats, upside down. (GAIMAN, 2012, p. 
98)28 

A descrição do que se transformam os cães, uma vez amigáveis e com nomes 

escoceses é sem dúvida insólita quase como num conto de H. P. Lovecraft, sem 

forma, sem aparência, mas, de certa maneira, semelhante ao que um dia foi familiar. 

Esse tipo de distorção também acontece com as vizinhas. Se inicialmente suas outras 

versões eram mais jovens, mais bonitas e com olhos de botão, na terceira visita essa 

imagem continua a se transformar: 

 

There was something up on the back wall behind the ruined stage. It was 
grayish white, twice the size of Coraline herself, and it was stuck to the back 
wall like a  
slug. Coraline took a deep breath. “I’m not afraid,” she told herself. “I’m not.” 
She did not believe herself, but she scrambled up onto the old stage, fingers 
sinking  
into the rotting wood as she pulled herself up. 
As she got closer to the thing on the wall, she saw that it was some kind of a 
sac, like a spider’s egg case. It twitched in the light beam. Inside the sac was 
something that looked like a person, but a person with two heads, with twice 
as many arms and legs as it should have.  
The creature in the sac seemed horribly unformed and unfinished, as if two 
plasticine people had been warmed and rolled together, squashed and 
pressed into one thing.  
Coraline hesitated. She did not want to approach the thing. The dog-bats 
dropped, one by one, from the ceiling and began to circle the room, coming 
close to her but never touching her. (GAIMAN, 2012, p. 98-99)29 
 

  

 
28 Trad.: Algo farfalhou novamente. Coraline dirigiu o facho de luz para cima, na direção do telhado. 
Havia coisas lá, sem cabelos, gelatinosas. Pensou que algum dia poderiam ter tido rostos, poderiam 
até ter sido cachorros; mas cachorro nenhum tem asas como morcego ou pode se pendurar como 
aranha ou morcego, de cabeça para baixo. 
29 Trad.: Havia algo na parte de cima da parede, atrás do palco arruinado. Era de cor branca 
acinzentada, tinha o dobro do tamanho de Coraline e estava grudado à parede como uma lesma. 
Coraline respirou profundamente. 
Não estou com medo, convenceu-se. Não estou. 
Não acreditou no que disse, mas escalou com dificuldade o velho palco, seus dedos afundando-se na 
madeira apodrecida enquanto ela se alçava. 
Ao aproximar-se da coisa na parede, percebeu que se tratava de alguma espécie de casulo, como uma 
bolsa de ovos de aranha. Contraía-se ao contato com a luz. Dentro do casulo, havia algo que se parecia 
com uma pessoa, porém uma pessoa com duas cabeças, com o dobro de braços e de pernas que 
deveria ter. 
A criatura no receptáculo parecia horrivelmente disforme e inacabada, como se duas pessoas de 
plasticina tivessem sido aquecidas e enroladas juntas, amassadas e espremidas em uma coisa. 
Coraline hesitou. Não queria chegar perto da coisa. Os cachorros-morcegos caíram um por um do teto 
e começaram a girar em torno da sala, aproximando-se de Coraline sem nunca tocá-la. 
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Se Ceserani coloca na mesma categoria de temas a aparição do estranho, do 

monstruoso e do irreconhecível, em Coraline essas três etapas se dividem e vão, 

gradualmente, se afastando do familiar em direção ao inquietante, ao insólito. As 

descrições lovecraftianas se estendem às personagens, uma vez que já foram 

humanas e se tornam uma massa irreconhecível. Além disso, Coraline precisa 

enfrentar não somente a criatura, mas seu medo daquela, para recuperar a alma de 

um dos fantasmas. Nesta cena, a hesitação da protagonista é muito mais forte como 

procedimento narrativo, uma vez que o narrador entra nos pensamentos da menina, 

local em que ela tenta se convencer de que não tem medo. 

Na animação, Coraline volta à casa de Senhorita Spink e Senhorita Forcible do 

mundo real mais uma vez antes de confrontar suas versões finais, então o ambiente 

fantástico volta a ser somente sugestivo, pois é nessa hora, na obra, em que a 

protagonista recebe a pedra que vai ajudá-la a encontras as almas dos fantasmas. No 

filme, vale a pena dizer que essas são chamadas de olhos, diferentemente do 

romance. Quando por fim, Coraline volta ao outro mundo e vai fazer a última visita às 

suas vizinhas, encontra-se em uma situação similar ao descrito no livro.  

Ao entrar no teatro, a câmera aproximada se preocupa em mostrar o rosto de 

Coraline (Figura 19) e os detalhes que enxerga, como a lanterna caída no chão, que 

a protagonista pega para si, e os cães convertidos em morcegos no teto do salão 

(Figura 20). Por mais que o ambiente esteja levemente mais escuro do que na cena 

anterior nesse mesmo teatro, não é um breu absoluto e os itens dos quadros ainda 

são visíveis. A câmera aproximada foca no indivíduo e, portanto, representa uma 

aproximação mais psicológica da protagonista. 
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Figura 19 — Coraline no teatro pela segunda vez 

 

Fonte: captura de tela, 76 min. 2 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Figura 20 — Os cães convertidos em morcegos 

 

Fonte: captura de tela, 76 min. 5 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

À medida que Coraline chega perto do palco, o foco da câmera muda de seu 

rosto para o holofote sobre uma embalagem de doce gigante, pendurada no cenário, 
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na qual ela enxerga através da pedra com um buraco no meio os olhos de um dos 

fantasmas que está sendo segurado por duas mãos entrelaçadas. Ao colocar seu 

braço dentro da embalagem para tirar o que vê pela pedra, as mãos trançadas se 

agarram na sua e Senhorita Spink e Senhorita Forcible, desfiguradas, a seguram e 

não a deixam partir, até que Coraline provoca os morcegos com uma lanterna e esses 

atacam a massa disforme dentro da embalagem gigante (Figura 21), deixando a 

menina livre para ir e, então, se desintegrar. 

  

Figura 21 — Senhorita Spink e Senhorita Forcible 

 

Fonte: captura de tela, 77 min. 15 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 A aparição do monstruoso, assim como no romance, é intensificada na 

animação, e o que uma vez foi familiar é, então, completamente deformado em uma 

massa obscura e praticamente irreconhecível. Admitimos, entretanto, que a escuridão 

se torna aqui menos importante, uma vez que todos os detalhes, por inidentificáveis 

que sejam, são todos visíveis. Consideramos que, por isso, seja no clímax da 

narrativa, então, que as diferenças principais entre as duas obras aconteçam – não 

no que diz respeito ao roteiro, uma vez que a adaptação não precisa seguir os 

mesmos eventos, mas em questão à representação que as distintas linguagens dão 

aos mesmos temas. 
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3.2.2 Sr. Bobinski: os ratos têm uma mensagem para você 

 

 Continuando a falar a respeito da vizinhança de Coraline e seus elementos 

responsáveis pela ambientação insólita da narrativa, não podemos deixar de 

mencionar o vizinho residente do flat acima ao da protagonista: o “velho maluco com 

bigodes enormes. Contou a Coraline que estava treinando um circo de ratos. Não 

deixava que ninguém visse o circo” (GAIMAN, 2012, p.2). Assim como acontece com 

as Senhoritas Spink e Forcible, Coraline tem três principais encontros com esse 

personagem no decorrer da narrativa: a primeira no momento da introdução, depois 

na complicação da trama e, por fim, do clímax. Sua relação com ele se dá de maneira 

muito semelhante àquela com suas vizinhas – logo no começo, já no mundo real, 

existe algo de inquietante em sua presença, algo que é explicitado e aprofundado no 

outro mundo, e confrontado ao final. Comecemos a análise pelo primeiro encontro da 

protagonista com o estranho personagem no romance, que se dá com o seguinte 

diálogo, logo após o pequeno excerto de apresentação acima citado: 

“One day, little Caroline, when they are all ready, everyone in the whole world 
will see the wonders of my mouse circus. You ask me why you cannot see it 
now.  
Is that what you asked me?”  
“No,” said Coraline quietly, “I asked you not to call me Caroline. It’s Coraline.”  
“The reason you cannot see the mouse circus,” said the man upstairs, “is that 
the mice are not yet ready and rehearsed. Also, they refuse to play the songs 
I have  
written for them. All the songs I have written for the mice to play go oompah 
oompah. But the white mice will only play toodle oodle, like that. I am thinking 
of try-  
ing them on different types of cheese”. (GAIMAN, 2012, p. 2).30 

 

 Assim como o gato, como vimos anteriormente, assume importante papel na 

narrativa de Coraline, os ratos também são parte chave para o desenrolar da história, 

 
30Trad.:  — Um dia, pequena Caroline, quando tudo estiver pronto, o mundo inteiro conhecerá as 
maravilhas do meu circo de ratos. Está me perguntando por que não pode vê-lo agora? Foi isso que 
perguntou? 
— Não — Coraline respondeu calmamente —, pedi para o senhor não me chamar de Caroline. É 
Coraline. 
— O motivo por que você não pode ver o circo de ratos — prosseguiu o homem no alto da escada — 
é que os ratos ainda não estão prontos, nem ensaiados. 
Além disso, recusam-se a executar as canções que escrevi para eles. Todas as canções que escrevi 
pedem para tocar bum-papá bum-papá. Mas os ratos brancos só tocam tlim-tlum, assim. Estou pensando 
em experimentar tipos diferentes de queijo com eles 



94 

 

uma vez que eles guiam a menina para a porta que a leva ao outro mundo. Senhor 

Bobinski é o humano responsável por contextualizar a presença desses animais na 

narrativa – mas o faz de maneira extremamente estranha. Observamos no dicionário 

de símbolos (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986, p. 869-879) que os ratos, embora 

possam simbolizar coisas boas, especialmente para a cultura oriental (como a 

riqueza), no contexto europeu, os ratos estão ligados à avareza, ao parasitismo e à 

miséria. A escolha das palavras que ressaltam uma possível loucura do personagem, 

somada à presença dos ratos e a suposta formação de um circo desses animais 

sugere a aparição de temas fantásticos como a loucura e o estranho., Da mesma 

forma que o primeiro encontro de Coraline com suas vizinhas não representa nada de 

sobrenatural, mas sugestiona um ar insólito, assim se dá a primeira impressão 

causada pelo vizinho de cima. Nota-se no romance que o ar de mistério se dá, 

inclusive, pelo fato de que, diferentemente da Srta. Spink e Srta. Forcible, não há 

menção ao nome desse vizinho na introdução do enredo. 

 Na animação, entretanto, o primeiro contato de Coraline com o Senhor Bobinski 

se dá justamente com a leitura de seu nome. A cena se desenrola com a menina 

encontrando diversas entregas de correio remetidas a esse senhor, o qual ela vai, em 

seguida, encontrar para devolver as encomendas – cujo cheiro é estranhado pela 

protagonista. Ao subir as escadas e bater à porta do que antes seria o ático da 

mansão, Coraline sem querer a empurra e a abre, se deparando com o apartamento 

vazio do vizinho – no ambiente, há diversos elementos inusitados e sugestivos, que 

mais uma vez realçam a importância do detalhe na construção cinematográfica dessa 

animação, remetendo novamente ao fantástico. Encontramos na cena (Figura 22) 

entre gaiolas e barris, uma roda desconexa de carroça, caixas e outros elementos 

amadeirados, também várias roupas penduradas, um quadro tapado por uma cortina 

vermelha, assim como uma mesa e cadeiras da mesma cor. Ao centro temos uma 

outra mesa com uma luminária coberta por um tecido branco, nessa mesa há também 

uma beterraba e, ao lado, uma galinha viva. Mais à esquerda do quadro, sem seguida, 

vemos uma panela cozinhando alguma coisa. 
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Figura 22 — Apartamento do Senhor Bobinski 

 
 
Fonte: captura de tela, 24 min. 6 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Todos esses elementos causam estranhamento por não parecerem pertencer a 

um ambiente doméstico tradicional, pois não há mobília simples, como um sofá, por 

exemplo, além das cadeiras. O quadro é panorâmico e faz questão de mostrar todos 

esses detalhes – a galinha, viva, e a beterraba, aparentemente fora de contexto, 

também dão um ar exótico e misterioso à imagem que é intensificado pela presença 

sutil, mas marcante, do vermelho. O chiaroscuro, psicologizante, aparece novamente 

nesse quadro que nos mostra o interior do apartamento, mas esse efeito é 

rapidamente cortado. 

O estranhamento causado pelo apartamento do vizinho é logo ampliado quando 

Coraline se encontra, de fato, com o locatário do ambiente. Senhor Bobinski aparece 

por trás da menina, de cabeça para baixo, pendurado em algum lugar que não é 

mostrado no enquadramento, e fecha a porta para esconder seu segredo. Saímos do 

ambiente interno e vamos para fora do apartamento: “O famoso circo de ratos 

saltantes ainda não está pronto”, diz com um carregado sotaque estrangeiro, 

proveniente da Rússia – corroborando com a imagem exótica passada por meio dos 

detalhes em seu apartamento. O senhor também carrega em sua mão uma beterraba, 
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que come enquanto explica para sua vizinha que as encomendas são novas amostras 

de queijo, para que seus ratos se motivem a fazer o que ele espera deles.  

 A iluminação e a as cores nesse momento são claras, considerando a cena 

como externa, apesar dos tons frios e acinzentados constantes no filme. A trilha 

sonora é uma melodia baixa e simples, circense, mas o estranho se dá principalmente 

pelas características físicas do personagem em si (Figura 23). 

 

Figura 23 — Senhor Bobinski 

 

Fonte: captura de tela, 77 min. 15 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 O corpo, claramente caricaturesco, assim como o rosto e as posições 

assumidas pelo personagem acrescentam ainda mais à criação de um ambiente 

insólito para a narrativa, uma vez que mesmo sua estrutura física é contraditória – 

braços e pernas muito finos e um tronco curto e redondo – não parecem condizentes 

com suas habilidades de ginasta e equilibrista de circo (na figura 23, o personagem 

aparece representando um B, de “Incrível Senhor Bobinski”). Os detalhes de 

construção como o queixo duplo, os bigodes incorrigíveis e os pelos corporais tornam 

a imagem, já exótica, mais grotesca. Ao se despedir, em russo, da protagonista, 

entrega-lhe mais uma beterraba, pois a deixaria forte, e diz seu nome erroneamente: 

“Caroline”. 
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 Coraline então desce do ático, mas, logo em seguida, seu vizinho novamente 

aparece, pula sobre ela de modo a deixá-la assustada e lhe dá um recado vindo de 

seus ratos: “não passe pela pequena porta”, eles disseram, e, assim como acontece 

com Srta. Spink e Srta. Forcible, Coraline recebe um aviso vindo do mundo real para 

se preocupar com coisas que aconteceriam posteriormente. 

 No romance, esse segundo encontro com o Senhor Bobinski acontece ainda 

na introdução, mas um pouco mais para a frente, quando: 

 
She could hardly see the old man through the mist. 
He walked down the steps on the outside of the house that led up past 
Coraline’s front door to the door of his flat. He walked down very slowly. 
Coraline waited at the bottom of the stairs. 
“The mice do not like the mist,” he told her. “It makes their whiskers droop.” 
“I don’t like the mist much either,” admitted Coraline. 
The old man leaned down, so close that the bottoms of his mustache tickled 
Coraline’s ear. “The mice have a message for you,” he whispered. 
Coraline didn’t know what to say. 
“The message is this. Don’t go through the door.” He paused. “Does that mean 
anything to you?” 
“No”, said Coraline. 
The old man shrugged. “They are funny, the mice. They get things wrong. 
They got your name wrong, you know. They kept saying Coraline. Not 
Caroline. Not Caroline at all” (GAIMAN, 2012, p. 14)31  
 

 

 Nota-se nesse trecho que há uma grande diferença na criação de um ambiente 

insólito nas obras nesse momento, mesmo que os diálogos sejam semelhantes. 

Enquanto na animação é na representação do personagem como um estrangeiro 

misterioso e caricato que mora o estranhamento, no romance essa caricatura é 

diminuída e é o modo de falar somado ao ambiente em que o vizinho está que o 

 
31 Trad.: Mal conseguia enxergar o velho através do nevoeiro. 
Ele desceu os degraus da escada externa que levava ao seu apartamento, passando em frente à porta 
de entrada de Coraline. Desceu vagarosamente. 
Coraline esperou-o ao pé da escada. 
— Os ratos não gostam da neblina — disse ele. 
— Faz com que seus bigodes se curvem. 
— Também não gosto muito da neblina — admitiu Coraline. O velho abaixou-se na direção de Coraline, 
chegou tão perto que as pontas do seu bigode faziam cócegas na orelha dela. 
— Os ratos têm uma mensagem para você — sussurrou. Coraline não sabia o que dizer. 
— A mensagem é a seguinte: Não passe pela porta. — Fez uma pausa. — Isso faz algum sentido para 
você? 
— Não — respondeu Coraline. O velho encolheu os ombros. 
— São esquisitos, os ratos. Entendem as coisas errado. Entenderam seu nome errado, sabe? Insistem 
em chamá-la Coraline, e não Caroline. De modo algum Caroline. 
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estranho se manifesta. Mas, novamente, ainda não há a presença do sobrenatural ou 

de eventos inexplicáveis, além do que é somente dito. 

 Aparecem alguns procedimentos narrativos do fantástico segundo Ceserani 

(2006) nesse primeiro encontro de Coraline com seu vizinho. No romance, a principal 

delas é a utilização dos ratos como objetos mediadores entre os dois universos, e da 

teatralidade apresentada pela suposição de um circo de ratos – a presença das 

onomatopeias, por exemplo, na descrição do número dos roedores sugere movimento 

e dramaticidade – e esses procedimentos sugerem a aparição do estranho, mas não 

o mostram completamente. 

 Na animação, entretanto, o uso extremo do detalhe e a construção da 

personagem de Sr. Bobinski a partir de seu exotismo torna-o grotesco, sem 

necessariamente caracterizá-lo como mau, amplificando a aparição do estranho e 

secundarizando o papel dos ratos que, ainda fazem papel de objetos mediadores, mas 

não são de maneira alguma o mais insólito desse contexto. 

 Na seguinte etapa da narrativa, quando Coraline se encontra novamente com 

a outra versão do Sr. Bobinski, existem diferenças entre romance e animação que se 

assemelham às mesmas apresentadas no encontro com suas outras vizinhas – mas 

mais complexas, considerando o ambiente. No romance, esse encontro se dá no 

quarto da própria protagonista, em sua outra casa: 

 
This is more like it, thought Coraline. She looked out of the window. Outside, 
the view was the same one she saw from her own bedroom: trees, fields, and 
beyond them, on the horizon, distant purple hills. 
 Something black scurried across the floor and vanished under the bed. 
Coraline got down on her knees and looked under the bed. Fifty little red eyes 
stared back at her. 
 “Hello,” said Coraline. “Are you the rats?” 
 They came out from under the bed, blinking their eyes in the light. They had 
short, soot-black fur, little red eyes, pink paws like tiny hands, and pink, 
hairless tails like long, smooth worms. 
 “Can you talk?” she asked. 
 The largest, blackest of the rats shook its head. It had an unpleasant sort of 
smile, Coraline thought. (GAIMAN, 2012, p. 28-29)32 

 
32 Trad.: Isso sim, pensou Coraline. Olhou pela janela. Lá fora, a vista era semelhante à que tinha de 
seu quarto: árvores, campos e, para além deles, no horizonte, 
longínquas colinas púrpuras. 
Uma coisa preta passou correndo pelo chão e desapareceu embaixo da cama. Coraline ajoelhou-se e 
olhou sob a cama. Cinqüenta olhinhos vermelhos fitaram-na de volta. 
— Olá — disse Coraline. — Vocês são os ratos? 
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 Observamos aqui o momento em que a personagem reconhece o familiar, que 

é seu quarto, e isso aos poucos se transforma no inquietante à medida que vultos e 

sombras aparecem e se escondem embaixo de sua cama. A aparição do estranho e 

do monstruoso como temática do fantástico é revelada, mas além disso há também a 

presença do obscuro tanto no ambiente – de baixo da cama – quanto na escolha das 

palavras que descrevem a cena: das montanhas arroxeadas e distantes aos olhos 

vermelhos e a “algo negro”. Ao descrever a cauda dos ratos como vermes, o autor 

também escolhe demonstrar sua monstruosidade. O animismo aparece novamente, 

pois Coraline conversa com os ratos, mas com dúvidas sobre a habilidade de fala ou 

não dos animais – a resposta deles, entretanto, não é falada, mas é humanizada com 

o balançar da cabeça e com o sorriso. A aproximação do leitor com o pensamento de 

Coraline e a escolha da linguagem na descrição dos detalhes, como comentado, são 

parte dos procedimentos narrativos fantásticos propostos por Ceserani (2006). A 

cena, então, segue: 

 
“Well,” asked Coraline, “what do you do?” 
The rats formed a circle. 
Then they began to climb on top of each other, carefully but swiftly, until they 
had formed a pyramid with the largest rat at the top. 
The rats began to sing, in high, whispery voices, 
 
We have teeth and we have tails 
We have tails we have eyes 
We were here before you fell 
You will be here when we rise. 
 
 It wasn't a pretty song. Coraline was sure she'd heard it before, or something 
like it, although she was unable to remember exactly where. 
Then the pyramid fell apart, and the rats scampered, fast and black, toward 
the door (GAIMAN, 2012, p. 29).33 
 

 
Eles saíram de baixo da cama, encolhendo os olhos sob a claridade. Tinham pêlo curto e cor de fuligem. 
Os olhos eram pequenos e vermelhos. As patas rosadas pareciam mãos diminutas, e os rabos, rosados 
e sem pêlos, pareciam longas minhocas lisas. 
— Vocês sabem falar? — perguntou ela. 
O rato maior e mais escuro acenou a cabeça. Tinha um tipo desagradável de sorriso, pensou Coraline. 
33 Trad.: — Bem — perguntou Coraline —, o que vocês fazem? Os ratos formaram um círculo. 
Começaram então a subir uns em cima dos outros de maneira ágil e cuidadosa, até formarem uma 
pirâmide com o rato maior no topo. 
Começaram a cantar com vozes agudas e sussurrantes: 
Temos dentes e temos rabo/Rabo temos e olhos também/Ao teu tombo já assistimos/Nossa vitória, 
sabes que vem 
Não era uma canção bonita. Coraline estava certa de já tê-la escutado antes ou algo parecido, mas 
não se lembrava exatamente onde. 
Então, a pirâmide se desfez e os ratos dispararam velozes e pretos em direção à porta. 
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 As coisas se tornam ainda mais macabras no trecho acima, quando Coraline 

observa os ratos formarem o círculo e apresentarem um número musical. A canção 

apresentada pelos roedores, com suas vozes monstruosas acentuam a simbologia já 

descrita dos ratos, parasitários e miseráveis, mas ameaçadores. É também uma 

música familiar, a qual a menina já havia escutado similar em sonho, por mais que 

não pudesse, nesse momento, se recordar. Nesta cena, o autor do romance apresenta 

tanto os objetos mediadores, representados pelos ratos, como verificado 

anteriormente, quanto a capacidade projetiva da linguagem ao, no meio da prosa, 

inserir melodicamente rimas que invocam musicalidade de maneira intencionalmente 

distorcida, com o intuito de sinestesicamente indicar a possibilidade de passagem 

para o outro mundo – há, neste momento, uma teatralidade que invoca os sentidos de 

forma sombria. Os temas do fantástico se intensificam, também, considerando o fato 

de que além de serem falantes e atuantes, os ratos estão sempre durante a narrativa 

ligados à escuridão e ao sorrateiro. A cena se conclui: 

 
The other crazy old man upstairs was standing in the doorway, holding a tall 
black hat in his hands. The rats scampered up him, burrowing into his pockets, 
into his shirt, up his trouser legs, down his neck. 
The largest rat climbed onto the old man's shoulders, swung up on the long 
gray mustache, past the big black button eyes, and onto the top of the man's 
head. 
 In seconds the only evidence that the rats were there at all were the restless 
lumps under the man's clothes, forever sliding from place to place across him; 
and there was still the largest rat, who stared down, with glittering red eyes, 
at Coraline from the man's head. 
The old man put his hat on, and the last rat was gone. 
 “Hello Coraline,” said the other old man upstairs. “I heard you were here. It is 
time for the rats to have their dinner. But you can come up with me, if you like, 
and watch them feed.” 
There was something hungry in the old man's button eyes that made Coraline 
feel uncomfortable. “No, thank you,” she said. “I'm going outside to explore.” 
The old man nodded, very slowly. Coraline could hear the rats whispering to 
each other, although she could not tell what they were saying.  
She was not certain that she wanted to know what they were saying. 
(GAIMAN, 2012, p. 29-30)34 

 
34 Trad.: O outro velho maluco do andar de cima estava em pé, no vão, segurando um chapéu alto e 
preto nas mãos. Os ratos se precipitaram sobre ele, enfiando-se nos bolsos, subindo pela camisa, pelas 
pernas da calça, descendo pelo pescoço. 
O rato maior escalou até os ombros do velho, tomou um impulso nos longos bigodes cinzentos, passou 
pelos olhos de botões grandes e negros e foi parar no topo da cabeça. 
Em poucos segundos, o único vestígio da presença dos ratos eram os montinhos irrequietos sob a 
roupa do velho, deslizando incessantemente de um lugar para outro pelo corpo, e o rato maior, que 
olhava Coraline do alto da cabeça do velho, com olhos vermelhos brilhantes. 
O velho pôs o chapéu e o último rato desapareceu. 
— Olá, Coraline — disse o outro velho do andar de cima. — Soube que estava aqui. Está na hora dos 
ratos jantarem. Mas você pode vir comigo, se quiser assistir. 
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 O estranhamento, então, se dá por completo com a aparição do vizinho (até 

então sem nome, conhecido no romance somente como “homem louco do andar de 

cima”) na porta de seu quarto. Não se explica em momento nenhum como e por que 

essa figura se encontra em um lugar que deveria ser de uso privado da personagem: 

supõe-se que é para buscar seu circo de ratos, mas isso deixa Coraline 

desconfortável. O fato de os ratos terem entrado em sua roupa, somado aos olhos e 

à maneira de falar do vizinho, causa uma total desconstrução do familiar reconhecido 

no início do excerto apresentado, e termina com Coraline abandonando o lugar repleta 

de incertezas – essas características também próprias do modo fantástico segundo 

Ceserani (2006): o mundo obscuro, os objetos mediadores e a aparição do estranho 

não somente se adicionam à loucura do vizinho, mas a justificam e a dão poder. 

 A cena equivalente, na animação, acontece de maneira distinta, começando 

pelo ambiente. Nesse momento, Wybie também acompanha a protagonista ao ático 

onde o vizinho vive e, chegando lá, encontra um apartamento paralelo ao original, 

completamente diferente, ao mesmo tempo em que contempla os detalhes (Figura 

24). 

 
Havia algo faminto nos olhos de botões do velho, que fazia Coraline sentir-se inquieta. 
— Não, obrigada — respondeu. — Vou sair para explorar. 
O velho acenou com a cabeça bem devagar. Coraline podia ouvir os ratos sussurrando entre si, embora 
não entendesse o que diziam. 
Não estava bem certa se queria entender o que diziam. 
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Figura 24 — O apartamento do outro Senhor Bobinski 

 

Fonte: captura de tela, 47 min. 26 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

  

Podemos perceber nessa cena a atenção ao detalhe tal qual na recriação do 

universo das senhoritas Spink e Forcible. A mesa ao centro do apartamento real se 

torna o circo, e assim a roda e a galinha se fundem em uma máquina de pipoca, meio 

kitsch, meio steampunk. Os barris viram canhões dos quais sai algodão doce, os 

varais se tornam lâmpadas e bandeirinhas, e o quadro, antes tampado por uma 

cortina, revela a imagem do Senhor Bobinski, como ele diz ser, um artista de circo. A 

fantasia toma conta do espaço por conta dos elementos circenses, incluindo a trilha 

sonora e as cores. A iluminação, novamente, é composta pelo contraste forte entre 

claro e escuro, criando uma composição que favorece o espetáculo. Existe nesse 

momento uma determinada aproximação com o espectador da obra por meio do 

próprio kitsch da cena que, criando situações esdrúxulas, causam mais comicidade 

do que estranhamento – a máquina de pipoca simula o processo digestivo da galinha, 

que “come” o milho, mas do outro lado o que sai é a pipoca, pega pela personagem 

em seguida – é grotesco e cômico (Figura 25). Também há humor nos canhões de 

algodão doce, que atiram em Wybie e o deixam tomado pelo doce, que gruda em seu 

corpo. 
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Figura 25 — A máquina de pipoca 

 

Fonte: captura de tela, 37 min. 39 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Ao entrar na tenda do circo, Coraline e Wybie se deparam com os ratos do Senhor 

Bobinski, representados de maneira muito menos monstruosa que a descrita no 

romance. Eles se parecem mais com animais de estimação, estão vestidos como 

artistas de circo e apresentam um número musical circense com coreografia que 

envolve instrumentos musicais, a formação de figuras geométricas eo próprio nome 

da personagem (Figura 26). Ao final desta apresentação, quem aparece é o vizinho, 

vestido como mestre de picadeiro e fazendo as reverências de quem gerencia um 

show de circo. Os ratos, então, entram por baixo da roupa do senhor e encerra-se a 

apresentação. Na animação, diferentemente do romance, Coraline não parece 

abismada ou desconfortável com a situação. Muito pelo contrário: elogia o vizinho. A 

cena se encerra com Senhor Bobinski beijando a mão da menina. 
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Figura 26 — O outro senhor Bobinski 

 

Fonte: captura de tela, 39 min. 19 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Nota-se que nesse novo cenário, quase desaparece por completo da narrativa a 

presença do estranho que, se não fosse pelos botões nos olhos do vizinho e dos ratos, 

transformaria a cena somente em algo maravilhoso. Entretanto, vários procedimentos 

narrativos do fantástico são utilizados, considerando a aproximação do leitor, já 

comentada, a atenção aos detalhes, a figuratividade e, principalmente, a teatralidade. 

O apelo visual nessa sequência é parte principal na criação de uma sensação de 

conforto mesmo no que não é familiar para a protagonista, traçando o caminho 

contrário da cena equivalente no romance, na qual o familiar se torna inquietante. A 

perspectiva da câmera, ao final da cena, por exemplo, engrandece o espetáculo e o 

apresentador intimida, mas não assusta. O indivíduo também é colocado em 

destaque, já que o nome da personagem é a primeira coisa a ser apresentada pelos 

ratos no espetáculo e pode ser interpretado também como seu título.  

Assim como o filme, a apresentação dos ratos também mostra uma narrativa visual 

e sonora possuidora de uma construção, que acontece à medida que a coreografia 

dos roedores vai formando as figuras e a música subindo de tom. No fim, uma torre, 

e um momento de decadência, quando um dos ratos vai forçando todos os outros a 

pularem da torre enquanto a música se torna frenética antes do fim. Assim como o 
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teatro das vizinhas abaixo, esse espetáculo imprime um relevo narrativo pelo fato de 

multiplicar as camadas da história, possibilitando, portanto, dentro da obra uma outra 

obra (Figura 27). 

 

Figura 27 — Espetáculos dos famosos ratos saltitantes 

 

Fonte: captura de tela, 38 min. 14 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

  

 Notemos como no romance, se desenhássemos um gráfico de estranhamento 

em relação ao sobrenatural apresentado nos encontros com Sr. Bobinski em cada 

etapa do enredo, as linhas se manteriam paralelas. Enquanto na animação, 

entretanto, o segundo encontro é menos inquietante que o primeiro, uma vez que a 

personagem se encanta mais com os acontecimentos do que se confunde. Essa 

sensação de libertação da realidade causada na protagonista tem a ver com a 

experiência estética causada pela presença do espetáculo que, na animação, é 

representado pelas cores, pela iluminação, pela textura e pela trilha sonora. Todavia, 

no clímax da narrativa, após a quebra do encantamento, o terceiro encontro 

proporciona novamente uma mudança no caminho percorrido pelo estranhamento no 

decorrer do filme. 
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 No romance, o terceiro encontro de Coraline com o senhor Bobinski segue a 

mesma linha do confronto com as senhoritas Spink e Forcible – o que já era estranho 

se torna de fato monstruoso. Dessa vez, porém, o vizinho não a ataca fisicamente, 

mas também psicologicamente ao tentar convencê-la a ficar nesse universo paralelo. 

Observemos o desenrolar do texto: 

 
She reached the top of the house. The topmost flat had once been the attic of 
the house, but that was long ago.  
She knocked on the green-painted door. It swung open, and she walked in.  
 
We have eyes and we have nerveses  
We have tails we have teeth  
You’ll all get what you deserveses  
When we rise from underneath.  
 
whispered a dozen or more tiny voices, in that dark flat with the roof so low 
where it met the walls that Coraline could almost reach up and touch it.  
Red eyes stared at her. Little pink feet scurried away as she came close. 
Darker shadows slipped through the shadows at the edges of things.  
It smelled much worse in here than in the real crazy old man upstairs’s flat. 
That smelled of food (unpleasant food, to Coraline’s mind, but she knew that 
was a matter of taste: she did not like spices, herbs, or exotic things). This 
place smelled as if all the exotic foods in the world had been left out to go 
rotten. (GAIMAN, 2012, p. 113-115)35 
 

  

 Ao adentrar o apartamento do vizinho de cima pela primeira vez, no outro 

mundo, repetem-se alguns recursos narrativos da etapa anterior: há novamente a 

musicalidade sugerida cantada pelos ratos e a retomada da descrição detalhada dos 

pequenos animais monstruosos – há a valorização da sombra e da escuridão, mas 

agora não mais em um local familiar. Coraline se encontra no ambiente natural dos 

ratos, em que não há conexão com o seu lugar privado, ou seja, é uma versão piorada 

 
35 Trad.: Chegou ao topo da casa. O apartamento mais alto fora o sótão antigamente, mas isso há muito 
tempo. 
Coraline bateu na porta pintada de verde. Esta abriu-se totalmente e ela entrou. 
Temos olhos, temos nervos/Temos dentes, temos rabos/Todos terão o que merecem/ Quando 
surgirmos dos ralos. 
sussurraram uma dúzia ou mais de minúsculas vozes no apartamento escuro, cujo teto era tão baixo 
onde se encontrava com a parede, que Coraline quase podia estender o braço e tocá-lo. Olhos 
vermelhos a encaravam. Pequeninos pés rosados apressaram-se a correr quando ela se aproximou. 
Sombras mais escuras deslizavam por entre as sombras nas quinas dos objetos. 
O cheiro era muito pior do que no apartamento real do velho maluco do andar de cima. Lá, o cheiro era 
de comida (comida pouco agradável segundo Coraline, mas ela sabia que isso era uma questão de 
gosto: ela não gostava de temperos, ervas, nem coisas exóticas). Este lugar cheirava como se todas 
as comidas exóticas do mundo tivessem sido deixadas do lado de fora apodrecendo. 
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do estranho apartamento do seu vizinho de cima. A descrição do cheiro e das sombras 

intensificam o insólito do cenário. 

 
“Little girl,” said a rustling voice in a far room.  
“Yes,” said Coraline. I’m not frightened, she told herself, and as she thought it 
she knew that it was true. There was nothing here that frightened her. These 
things—even the thing in the cellar—were illusions, things made by the other 
mother in a ghastly parody of the real people and real things on the other end 
of the corridor. She could not truly make anything, decided Coraline. She 
could only twist and copy and distort things that already existed (GAIMAN, 
2012, p. 115-116).36 
 
 

 Podemos notar nesse trecho a concretização do fluxo entre o familiar e o 

estranho por meio da conscientização da própria protagonista ao assumir que a sua 

outra mãe não necessariamente criaria nada, mas distorceria o que ela de fato já 

conhecia – e essa é a premissa principal do inquietante, para Freud (2010). Por mais 

real que fossem as coisas sobrenaturais que acontecem à personagem, elas são, 

ainda, uma ilusão. Com tal convicção, seguem os eventos: 

[…] 
Then the voice came again, and her train of thought was interrupted. “Come 
here, little girl. I know what you want, little girl.” It was a rustling voice, scratchy 
and dry. It made Coraline think of some kind of enormous dead insect. Which 
was silly, she knew. How could a dead thing, especially a dead insect, have a 
voice?  
She walked through several rooms with low, slanting ceilings until she came 
to the final room. It was a bedroom, and the other crazy old man upstairs sat 
at the far end of the room, in the near darkness, bundled up in his coat and 
hat. As Coraline entered he began to talk. “Nothing’s changed, little girl,” he 
said, his voice sounding like the noise dry leaves make as they rustle across 
a pavement. “And what if you do everything you swore you would? What then? 
Nothing’s changed. You’ll go home. You’ll be bored. You’ll be ignored. No one 
will listen to you, not really listen to you. You’re too clever and too quiet for 
them to understand. They don’t even get your name right. “Stay here with us,” 
said the voice from the figure at the end of the room. “We will listen to you and 
play with you and laugh with you. Your other mother will build whole worlds 
for you to explore, and tear them down every night when you are done. Every 
day will be better and brighter than the one that went before. Remember the 
toy box? How much better would a world be built just like that, and all for you?” 
(GAIMAN, 2012, p. 116-117)37 

 
36 Trad.: — Menininha — sussurrou uma voz em uma 
sala distante. 
— Sim — respondeu Coraline. Não estou apavorada, pensou e, ao pensar nisso, sabia que era 
verdade. Não havia nada que a amedrontasse ali. Aquelas coisas — mesmo a coisa na adega — eram 
ilusões feitas pela outra mãe em uma paródia horrível das pessoas de verdade e das coisas de verdade 
no outro extremo do corredor. Ela não podia realmente criar nada, Coraline concluiu. Podia apenas 
torcer, copiar e distorcer coisas que já existiam. 
37 Trad.: Então a voz veio novamente e a seqüência de seus pensamentos foi interrompida. 
— Venha aqui, menininha. Sei o que você quer, menininha. — Tratava-se de uma voz sussurrante, 
arranhada e seca. Lembrava a Coraline algum tipo de inseto bem grande morto. O que era uma tolice, 
ela sabia. Como uma coisa morta, especialmente um inseto morto, poderia ter voz? 
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Observamos aqui, enquanto o senhor tenta convencer Coraline a ficar no outro 

mundo usando como argumento o fato de que a vida real não é interessante suficiente, 

a descrição obscura do local onde ele está torna seus recursos contraditórios. 

Intensificam-se aqui vários dos temas desenvolvidos por Ceserani (2006) como 

pertencentes ao fantástico – o indivíduo no apelo aos motivos egoístas da 

protagonista, o duplo na comparação entre o que há nos mundos e, por fim, a aparição 

do estranho e do monstruoso na voz do senhor. A inconsistência entre o cenário 

descrito, escuro e desagradável, e o que é prometido por ele na argumentação, soa 

mais como uma ameaça do que como uma oferta e Coraline continua firme em não 

ficar. Ao tomar sua decisão e enfrentar o destino, a protagonista vê o monstruoso 

tomar conta de vez da cena e o senhor se desfaz em ratos que, como covardes, se 

escondem novamente nas sombras. 

 
Coraline sighed. “You really don’t understand, do you?” she said. “I don’t want 
whatever I want. Nobody does. Not really. What kind of fun would it be if I just 
got everything I ever wanted? Just like that, and it didn’t mean anything. What 
then?”  
“I don’t understand,” said the whispery voice.  
“Of course you don’t understand,” she said, raising the stone with the hole in 
it to her eye. “You’re just a bad copy she made of the crazy old man upstairs.” 
“Not even that anymore,” said the dead, whispery voice. […]  
Coraline took a step closer to the man, and he fell apart. Black rats leapt from 
the sleeves and from under the coat and hat, a score or more of them, red 
eyes shining in the dark. They chittered and they fled. The coat fluttered and 
fell heavily to the floor. The hat rolled into one corner of the room (GAIMAN, 
2012, p. 117-118)38 

 
Atravessou várias salas de teto baixo reclinado até chegar à última. Tratava-se de um quarto, e o outro 
velho maluco do andar de cima estava sentado na outra extremidade, na penumbra, embrulhado em 
seu casaco e com seu chapéu. A medida que Coraline foi entrando, ele começou a falar. 
— Nada mudou, menininha — disse, e sua voz soava como o barulho de folhas secas roçando pelas 
calçadas das ruas. — E se você fizer tudo o que jurou que faria? E daí? Nada mudou. Você vai para 
casa. Vai se entediar. Vai ser ignorada. Ninguém vai ouvir você, ouvir realmente. Você é esperta demais 
e quieta demais para que eles a compreendam. Eles sequer sabem falar o seu nome. 
— Fique aqui conosco — disse a voz da figura na extremidade do quarto. — Nós te ouviremos, 
brincaremos e riremos com você. Sua outra mãe construirá mundos inteiros para você explorar e rasgar 
a cada noite quando tiver acabado. Cada dia será melhor e mais brilhante do que o anterior. Lembra-
se da caixa de brinquedos? Não seria melhor o mundo construído daquele jeito e somente para você? 
38 Trad.: — Você realmente não entende, não é? — disse. — Eu não quero tudo o que eu quiser. 
Ninguém quer. Não realmente. Que graça teria ter tudo o que se deseja? Em um piscar de olhos e sem 
o menor sentido. E daí? 
— Não entendo — disse a voz sussurrante. 
— É claro que não entende — continuou Coraline, erguendo a pedra com o furo no meio na altura do 
olho. — Você é apenas uma cópia ruim do velho maluco do andar de cima. 
— Nem mesmo isso mais — disse a voz morta sussurrante. 
[...] Coraline deu um passo em sua direção e ele se desfez. Ratos pretos pularam das mangas e de 
dentro do casaco e do chapéu, uns vinte ou mais, olhos vermelhos 
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 Durante o desdobrar da cena, é pertinente observar que por mais que Coraline 

tenha tomado uma decisão, a personagem demonstra insegurança, uma vez que 

durante o confronto se depara com o vizinho que agora é um monstro, e este duelo 

se dá repleto de negações e perguntas retóricas. Tal enfrentamento final com o outro 

Senhor Bobinski e, consequentemente, com os ratos, rompe seu relacionamento com 

esse objeto de mediação entre os dois universos característicos do modo fantástico e 

faz com que seja possível seu retorno para o mundo real – é um dos momentos de 

reflexão presentes no clímax. 

 A versão cinematográfica, diferentemente do segundo encontro com Senhor 

Bobinski – que é representado bem distintivamente nas duas obras, tem a mesma 

função no roteiro e, portanto, é semelhante em suas representações. Ao subir para o 

ático onde estaria seu vizinho e, consequentemente, mais um dos olhos dos 

fantasmas que deveriam ser encontrados, Coraline se depara com o mesmo ambiente 

circense de anteriormente, porém com aspecto extremamente escuro e abandonado, 

parecendo mais, nesse caso, com o apartamento real do Senhor Bobinski. Nesse 

cenário, a protagonista se depara não com um homem, mas com as roupas que foram 

usadas por seu vizinho no espetáculo dos ratos. A vestimenta, personificada, se move 

monstruosamente e fala com uma voz fina e distorcida. O diálogo é parecido com o 

do romance: a versão monstruosa do Senhor Bobinski tenta convencer Coraline a ficar 

nessa outra realidade, indicando que se ela voltar para seu mundo de origem, 

encontrará tédio e negligência por parte dos seus pais. Novamente, assim como no 

texto base, há uma contradição com o que ele promete e o que é apresentado, já que 

o local tem aparência obscura e abandonada (Figura 28). 

 

 
brilhando no escuro. Soltaram guinchos e fugiram. O casaco flutuou e caiu pesadamente sobre o chão. 
O chapéu rolou na direção do canto do quarto. 
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Figura 28 — Confronto com o outro Senhor Bobinski 

 

Fonte: captura de tela, 78 min. 21 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 A partir desse momento, simbolicamente, quebra-se o encantamento que 

Coraline teve no encontro anterior com o vizinho em seu circo e o confronto acontece 

de maneira semelhante ao romance, pois o monstruoso volta a parecer não mais de 

maneira cômica, e sim sinistra. O que sobrou do Senhor Bobinski entra na tenda do 

circo, e, ao segui-lo, a protagonista se encontra prestes a derrotá-lo retoricamente, 

usando a mesma fala sobre ele ser apenas uma cópia do original. Nesse momento, a 

trilha sonora da animação assume papel importante na construção do ambiente 

macabro, uma vez que toca a mesma música circense do segundo encontro com o 

vizinho. Desta vez, distorcida e irregular. Da roupa do Senhor Bobinski, então, saem 

dezenas de ratos, mas dessa vez não são como os camundongos agradáveis do circo, 

mas ratazanas monstruosas, agressivas e com movimentos humanizados (Figura 29). 
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Figura 29 — Os ratos dentro do Senhor Bobinski 

 

Fonte: captura de tela, 79 min. 13 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 A quebra da relação da protagonista com esses mediadores da narrativa se dá, 

então, não pela modificação gradativa do monstruoso, como acontece na maior parte 

do enredo, mas com um forte contraste entre suas primeiras e últimas aparições. O 

maravilhoso que, apesar de sobrenatural, não causa estranhamento, se torna motivo 

de medo, trazendo o inquietante à luz de forma brusca. Na animação, também, vale 

ressaltar, a ação da cena dá movimento e enfatiza as emoções e reações de pavor e 

receio da personagem, por meio de tomadas de câmera em close, tornando a 

sequência também psicologizante (Figura 30). 
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Figura 30 — A reação de Coraline aos ratos 

 

Fonte: captura de tela, 79 min. 15 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Podemos observar nessa sequência de cenas alguns dos procedimentos 

narrativos propostos por Ceserani (2006), sendo eles a aproximação do leitor, por 

consequência da ênfase nas emoções da personagem, também o uso dos objetos 

mediadores – com grande protagonismo, os ratos –, e novamente o cuidado das cenas 

com o detalhe da réplica monstruosa das cenas anteriores. Os temas relativos ao 

monstruoso e à escuridão são intensificados, assim como no confronto final com as 

vizinhas. Além disso, a busca pelo indivíduo e o apelo à sua sanidade e suas vontades 

também aparecem fortemente no diálogo. As tomadas de câmera corroboram o fato 

de que tal trecho tenha mais apelo psicológico.  

 Conclui-se dessa etapa que, no caso do Senhor Bobinski, o principal 

procedimento é o objeto mediador – “os ratos têm uma mensagem para você”.  

Entretanto, a abordagem que as duas obras escolheram para si mesmas é diferente. 

Seja no que diz respeito ao roteiro, seja no que tange à linguagem, a diferença é 

substancial principalmente no segundo encontro, durante a intensificação do 

problema. No clímax, os procedimentos narrativos se repetem, mas os sistemas 

temáticos são ampliados pela linguagem. 
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3.2.3 Sr. Jones: nada a não ser poeira, umidade e esquecimento 

 

 Se se faz importante para o enredo de Coraline a relação estabelecida entre a 

personagem, seus vizinhos, ambiente onde eles se encontram e suas versões 

paralelas no outro mundo, supõe-se essencial buscar a mesma análise voltada para 

seus pais, uma vez que eles também apresentam uma versão “real” e uma 

correspondente ao atravessar a porta. Seus pais, também, representam de maneira 

mais profunda a progressão do relacionamento da protagonista com o mundo como 

um todo.  

Comecemos a análise pelo Senhor Jones, seu pai, uma vez que no decorrer 

da narrativa, nota-se nele um segundo grau de importância hierárquica, considerando 

a autoridade da mãe imprimida na protagonista e em todas as coisas no outro mundo, 

inclusive sobre o objeto dessa análise. 

Senhor Jones é um homem comum, que trabalha em casa, no computador, 

mas apesar de passar um bom tempo próximo à filha, acaba não podendo dar muita 

atenção a ela. Observemos os seguintes trechos exemplificando essa relação: 

 
Coraline’s father was home. Both of her parents worked, doing things on 
computers, which meant that they were home a lot of the time. Each of them 
had their own study.  
“Hello Coraline,” he said when she came in, without turning round.  
“Mmph,” said Coraline. “It’s raining.”  
“Yup,” said her father. “It’s bucketing down.”  
“No,” said Coraline. “It’s just raining. Can I go outside?”  
“What does your mother say?”  
“She says you’re not going out in weather like that, Coraline Jones.”  
“Then, no.”  
“But I want to carry on exploring.”  
“Then explore the flat,” suggested her father. “Look—here’s a piece of paper 
and a pen. Count all the doors and windows. List everything blue. Mount an 
expedition to discover the hot water tank. And leave me alone to work.” 
(GAIMAN, 2012, p.5)39 

 
39 Trad.: O pai de Coraline estava em casa. Tanto seu pai quanto sua mãe trabalhavam fazendo coisas 
nocomputador, ou seja, ficavam bastante tempo em casa. Cada um tinha seu próprio estúdio. 
— Olá, Coraline — saudou ele sem se virar quando ela entrou. 
— Mmm — murmurou Coraline. — Está chovendo. 
— É — disse o pai. — Está caindo um pé d’água. 
— Não — disse Coraline. — Está apenas chovendo. 
Posso sair? 
— O que sua mãe acha? 
— Ela disse: você não vai sair com um tempo desses, Coraline Jones. 
— Então, não. 
— Mas quero continuar minha exploração. 
— Então explore o apartamento — sugeriu o pai. — Olhe, aqui tem um pedaço de papel e uma caneta. 
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Notemos aqui que apesar de manter um bom relacionamento com sua filha e 

incentivar que Coraline explore seus arredores, Senhor Jones respeita a autoridade 

da mãe da menina, dando a deixa para a sua colocação hierárquica na construção 

paralela de seu personagem, assim como não dá para Coraline a atenção requerida. 

Tal interação se repete alguns dias depois, quando para de chover e, mais uma vez, 

entediada, Coraline busca o pai para se distrair: 

He had his back to the door as he typed. “Go away,” he said cheerfully as she 
walked in.  
“I’m bored,” she said.  
“Learn how to tap-dance,” he suggested, without turning around. Coraline 
shook her head.  
“Why don’t you play with me?” she asked.  
“Busy,” he said. “Working,” he added. He still hadn’t turned around to look at 
her. “Why don’t you go and bother Miss Spink and Miss Forcible?” (GAIMAN, 
2012, p.16)40 

  

 Ao se sentir negligenciada por seus pais, Coraline abre espaço para reflexões 

mais introspectivas que a levam para suas explorações, que resultam no 

desenvolvimento do enredo. É justamente nesse trato complexo que a narrativa cria 

a maior hesitação: com qual versão de seus pais deveria ficar, a real ou a fantasiosa? 

Essa relação dúbia acontece também com sua mãe, mas isso será observado mais à 

frente neste trabalho. 

 Na animação, a cena de Coraline com seu pai, na introdução da narrativa, é 

bem semelhante (Figura 31). A protagonista, ao entrar no escritório de seu pai, 

pergunta a ele como vai a escrita. O lugar está cheio de caixas e só se ouve o barulho 

da chuva e do digitar do Senhor Jones. A paleta de cores é castanha e acinzentada, 

com exceção do casaco de chuva amarelo de Coraline. A princípio, a menina é 

ignorada e seu pai só a responde depois da segunda tentativa.  

 

 
Conte todas as portas e janelas. Faça uma lista de tudo o que for azul. Organize uma expedição de 
busca ao aquecedor de água central. E me deixe trabalhar em paz. 
 
40 Trad.: Tinha as costas voltadas para a porta, enquanto digitava no computador. 
— Pode dar a meia-volta — disse bem humoradamente quando ela entrou. 
— Estou entediada — queixou-se Coraline. 
— Aprenda a sapatear — sugeriu o pai, sem virar-se. Coraline balançou a cabeça. 
— Por que você não vem brincar comigo? — pediu. 
— Ocupado — respondeu. — Trabalhando — acrescentou. Ainda não tinha se voltado para vê-la. — 
Por que não vai perturbar a senhorita Spink e a senhorita Forcible? 
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Figura 31 — O escritório do Senhor Jones 

 

Fonte: captura de tela, 9 min. 26 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Sua feição é construída com o intuito de parecer cansado e abatido, pois possui 

um rosto alongado (em inglês, a expressão long face remete justamente à tristeza), 

olheiras marcadas e o cabelo bagunçado (Figura 32). Seu tom de voz é monótono e 

desdenhoso. Durante o diálogo, a menina pede as ferramentas de jardinagem, mas 

ele refuta-a, seja falando sobre a chuva, ou perguntando à menina qual é a opinião de 

sua mãe. Entretanto, sua subordinação à Senhora Jones é evidenciada, pois a chama 

de “chefe” e, Coraline, também intensificando a autoridade da sua mãe, retruca 

imitando sua mãe com tom de voz ríspido e alterado: “Nem pense em sair de casa, 

Coraline Jones”. Ao continuar sua trajetória de percepção do abandono, a 

protagonista movimenta a porta, gerando um som que consegue tirar seu pai do sério. 

Ele, então, diz que “a casa tem 150 anos, explore-a (...) só me deixe trabalhar!”, 

encerrando assim o encontro com sua filha. 
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Figura 32 — Senhor Jones trabalhando 

 

Fonte: captura de tela, 9 min. 39 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Segue nessa cena a pré-ambientação insólita já observada nas análises 

anteriores. Tanto a paleta de cores quanto a iluminação e a maneira que os objetos 

são apresentados implicam uma sensação de desconforto tanto para a protagonista 

quanto para o espectador sem necessariamente a ocorrência do sobrenatural. Isso se 

dá por conta dos tons acinzentados decorrentes da iluminação sorumbática típica de 

um dia de chuva, mas também da mobília quase inexistente, já que o escritório, até 

então, está repleto somente das caixas já comentadas – elas dão a impressão de um 

trabalho inacabado, algo que normalmente causa incômodo. Se no texto do romance 

há um estabelecimento psicológico para o desenrolar do enredo, no filme podemos 

notar seu pai, um personagem familiar, já com o estranhamento causado não somente 

pela falta de atenção, mas por sua ambientação e construção física. A própria escolha 

da tela do computador e o fato de Coraline ser, primeiramente, vista por meio de seu 

reflexo, somado ao silêncio acompanhado do barulho da chuva e do teclado já 

estabelece a relação de afastamento entre pai e filha. 

Na complicação do enredo, o pai de Coraline, ao menos no romance, assume 

um papel ainda mais secundário em relação à sua mãe, pois aparece sempre como 

companhia e reforço de suas opiniões, e isso surge como um reforço para as 



117 

 

impressões da protagonista a seu respeito na primeira parte da narrativa. Durante 

todos os momentos, Senhor Jones está ao lado de sua esposa falando e concordando 

com ela, como num jogral. Ele, inclusive, abandona alguns dos seus deveres 

exercidos como pai no mundo real – se antes ele fazia o jantar e, por isso, Coraline 

mal comia por achar ruim, agora ele passa essa função à outra mãe, que faz muito 

melhor. Observemos isso no seguinte trecho: 

 

Coraline went down the hall, to where her father’s study was. She opened the 
door. There was a man in there, sitting at the keyboard, with his back to her.  
“Hello,” said Coraline. “I—I mean, she said to say that lunch is ready.”  
The man turned around.  
His eyes were buttons, big and black and shiny.  
“Hello Coraline,” he said. “I’m starving.” 
[…] 
“We’ve been waiting for you for a long time,” said Coraline’s other father. 
 “For me?”  
“Yes,” said the other mother. “It wasn’t the same here without you. But we 
knew you’d arrive one day, and then we could be a proper family. Would you 
like some more chicken?”  
It was the best chicken that Coraline had ever eaten. Her mother sometimes 
made chicken, but it was always out of packets or frozen, and was very dry, 
and it never tasted of anything. When Coraline’s father cooked chicken he 
bought real chicken, but he did strange things to it, like stewing it in wine, or 
stuffing it with prunes, or baking it in pastry, and Coraline would always refuse 
to touch it on principle. (GAIMAN, 2012, p. 27)41 

 

 Notamos que, apesar de haver um estranhamento da personagem em relação 

a seus novos pais e a uma aparição estranha, considerando os olhos grandes, pretos 

e brilhantes em forma de botão, mantém-se ainda uma relação familiar agradável da 

personagem com essa nova situação, pois eles se aproximam dela por meio de um 

 
41 Trad.: Coraline percorreu o corredor que levava ao estúdio de seu pai. Abriu a porta. Havia um homem 
sentado diante do teclado, de costas para ela. 
— Olá — disse Coraline. — Quer-quer dizer, ela pediu para avisar que o almoço está pronto. O homem 
virou-se. Seus olhos eram botões grandes, negros e brilhantes. 
— Olá, Coraline — disse. — Estou morto de fome. [...] 
— Há muito tempo que esperamos por você — disse o outro pai de Coraline. 
— Por mim? 
— Sim — disse a outra mãe. — Não é a mesma coisa aqui sem você. Mas sabíamos que viria um dia, 
e, então, seríamos uma família de verdade. Aceita mais um pouco de frango? 
Era o melhor frango que Coraline já havia comido. Às vezes, sua mãe fazia frango, mas era sempre 
congelado ou industrializado. Ficava muito ressecado e nunca tinha gosto. Quando o pai de Coraline 
preparava frango, comprava frango de verdade, mas fazia coisas estranhas com ele, como cozinhá-lo 
ao vinho ou estufá-lo com ameixas ou assá-lo em uma crosta e Coraline, por princípio, recusava-se 
sempre a tocá-lo. 
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tratamento que ela não recebera dos pais reais anteriormente − e essa tensão se 

mantém por grande parte da narrativa. 

 Na animação, a reapresentação do pai é um pouco diferente, pois, apesar de 

ele também se mostrar grande parte do tempo subserviente à mãe, ele recebe um 

pouco mais de destaque ao ser, também, um argumento rumo ao maravilhoso e ao 

encantamento da protagonista com sua nova realidade. Isso se dá em dois momentos: 

o primeiro é um espelhamento direto da cena em que Coraline fala com seu pai e é 

ignorada na primeira parte da narrativa. Aqui, entretanto, Coraline se depara com seu 

outro pai em um ambiente colorido, bem decorado, onde as caixas empilhadas se 

tornam estantes com infindáveis discos de vinil, um violoncelo, um toca disco e um 

piano – ao qual ele se encontra sentado (Figura 33). 

 

Figura 33 — O escritório do outro pai 

 

Fonte: captura de tela, 17 min. 30 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Em contraste com a cena equivalente, seu outro pai dá atenção 

instantaneamente e toca no piano uma música sobre ela – todavia, como comentado 

pela menina, ele não sabe tocar o instrumento, mas de dentro do próprio piano saem 

luvas que controlam suas mãos – “eu não toco o piano, ele me controla”. Encontramos 
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aqui um forte sinal do controle exercido sobre esse personagem. Mas a música e o 

humor de seu pai tiram de Coraline uma risada (Figura 34). 

 

Figura 34 — O outro Senhor Jones 

 

Fonte: captura de tela, 18 min. 18 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Nessa cena, assim como com o Senhor Bobinski e o circo de ratos, observamos 

como o absurdo, usado de maneira cômica, gera uma aproximação da personagem e 

do espectador em direção aos acontecimentos que deveriam causar estranhamento. 

Luvas que controlam as mãos que tocam o piano, juntamente ao fato de toda essa 

cena se dar no período da noite e o outro pai estar usando pijamas, contrastam com 

a melodia alegre da música, a pantufa de macacos e o humor do personagem, fazendo 

com que apesar de estranho, o mal não seja visível. Como procedimentos narrativos, 

a figuratividade na representação das mãos do piano e a aproximação do leitor por 

meio desses elementos amenizadores ganham força, assim como, novamente, a 

utilização dos detalhes na construção da cena para simbolizar as mudanças de um 

mundo para o outro. 

 O segundo momento da animação em que o outro pai é usado para o 

maravilhamento da protagonista se dá no jardim da casa. Essa cena toma lugar assim 
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que Coraline volta propositalmente ao outro mundo e encontra sua outra mãe na 

cozinha, mais uma vez, no meio da noite. Esta sugere, então, que a menina busque 

seu “pai melhor” no jardim, mesmo que Coraline saiba que, na vida real, seus pais não 

têm tempo para jardinagem. Ao sair de casa, Coraline se depara com uma noite clara, 

de lua cheia, e seu outro pai, que, ao dizer que “sua outra mãe sabia que ela ia gostar”, 

mostra a ela um jardim cheio de animais e plantas encantadas, em uma realidade 

onírica e encantadora, repleta de luzes e cores. Ao montar com seu outro pai em um 

automóvel em forma de louva-a-deus, a menina reconhece seu rosto no jardim, como 

uma grande homenagem (Figura 35). Como já comentado anteriormente neste 

trabalho, vemos aqui um grande apelo à visualidade característica das possibilidades 

gráficas da animação.  

 

Figura 35 — O jardim dos Jones 

 

Fonte: captura de tela, 35 min. 54 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

  

Mais uma vez, o fantástico aqui aparece com a função de maravilhar a 

personagem e o espectador, por mais obscuro que seja, criando um alto nível de 

ilusão no que diz respeito às reais intenções da antagonista da narrativa.  
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 O outro pai, entretanto, recupera um papel importante na obra quando, ao sair 

de perto da outra mãe, assume a função de instigar o questionamento da protagonista 

sobre seu novo lugar no mundo. Diferente dos vizinhos, a quem Coraline encontra 

somente de duas maneiras, seu pai é alguém que passa por uma transformação mais 

sutil no decorrer da narrativa, e isso se dá justamente à medida que ele se afasta da 

autoridade materna da outra mãe. Tal transformação vai acontecer em ambas as 

obras.  

 No romance, o outro pai aos poucos dá dicas a Coraline sobre o poder exercido 

por sua outra mãe nesse universo e, também, sobre quais são suas fraquezas, e sua 

forma física vai aos poucos, se modificando, como podemos observar no excerto a 

seguir: 

“Where’s the other mother?” she asked the other father. He was sitting in the 
study, at a desk which looked just like her father’s, but he was not doing 
anything at all, not even reading gardening catalogs as her own father did 
when he was only pretending to be working.  
“Out,” he told her. “Fixing the doors. There are some vermin problems.” He 
seemed pleased to have somebody to talk to.  
“The rats, you mean?”  
“No, the rats are our friends. This is the other kind. Big black fellow, with his 
tail high.”  
“The cat, you mean?” “That’s the one,” said her other father.  
He looked less like her true father today. There was something slightly vague 
about his face—like bread dough that had begun to rise, smoothing out the 
bumps and cracks and depressions (GAIMAN, 2012, p. 68)42 
 
 

 Observamos aqui já uma intensificação do seu aspecto monstruoso, que não 

se dá somente pela aparição dos botões nos olhos, mas por uma desfiguração de sua 

aparência, que começa a parecer amorfa. Sem a presença da outra mãe, o 

personagem se sente à vontade para falar coisas que não falaria com ela ali e também 

demonstrar opiniões adversas, mas assume que não deveria. Segue a cena: 

 
42 Trad.: — Onde está a outra mãe? — Coraline perguntou ao outro pai. Ele estava sentado no estúdio, 
em uma mesa que se parecia exatamente com a mesa do seu pai, mas não estava fazendo 
absolutamente nada, sequer estava lendo os catálogos de jardinagem que seu pai lia quando fingia 
que estava trabalhando. 
— Lá fora — informou ele. — Consertando as portas. Há problema com pragas. — Ele pareceu feliz de 
ter alguém com quem conversar. 
— Quer dizer ratos? 
— Não, os ratos são nossos amigos. É o outro tipo. O sujeito preto e grande, com a cauda erguida. 
— Você quer dizer o gato? 
— Esse mesmo — disse o outro pai. 
Hoje ele estava menos parecido com seu pai verdadeiro. Havia algo ligeiramente vago em seu rosto — 
como massa de pão que começa a crescer e vai nivelando todas as saliências, rachaduras e 
depressões. 
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“Really, I mustn’t talk to you when she’s not here,” he said. “But don’t you 
worry. She won’t be gone often. I shall demonstrate our tender hospitality to 
you, such that you will not even think about ever going back.” He closed his 
mouth and folded his hands in his lap.  
“So what am I to do now?” asked Coraline.  
The other father pointed to his lips. Silence. “If you won’t even talk to me,” said 
Coraline, “I am going exploring.”  
“No point,” said the other father. “There isn’t anywhere but here. This is all she 
made: the house, the grounds, and the people in the house. She made it and 
she waited.” Then he looked embarrassed and he put one finger to his lips 
again, as if he had just said too much. (GAIMAN, 2012, p. 68-69)43 

 

 Ao explicar a constituição desse outro mundo, controlado por sua outra mãe, o 

outro Senhor Jones entrega a Coraline conhecimento sobre a situação em que ela se 

encontra. Consequentemente, ele dá à menina poder sobre sua antagonista, por mais 

que ao fazer isso o outro pai esteja, de alguma forma, se sacrificando.  

 Tal conjuntura recebe também paralelismo com o mundo real de Coraline, 

posto que, um pouco antes, ao decidir resgatar seus pais, Coraline lembra de certa 

vez em que o Senhor Jones se sacrificou para salvá-la de um enxame de vespas 

enquanto exploravam um lugar o qual ela sempre quisera ir, mas nunca fora permitida. 

Naquele dia, para evitar que a menina levasse picadas, seu pai ficou para trás e foi 

atacado, perdendo seus óculos e tendo que voltar posteriormente para buscá-los. 

And he said that wasn’t brave of him, doing that, just standing there and being 
stung,” said Coraline to the cat. “It wasn’t brave because he wasn’t scared: it 
was the only thing he could do.  
But going back again to get his glasses, when he knew the wasps were there, 
when he was really scared. That was brave.”  
She took her first step down the dark corridor. (GAIMAN, 2012, p. 56-57)44 

 

 Em ambos os mundos, Senhor Jones serve como motivação para que Coraline 

tenha coragem e aja em prol de derrotar seus problemas. Ao quebrar com a autoridade 

 
43 Trad.: — Na verdade, não devo falar com você quando ela não estiver aqui — disse. — Mas não se 
preocupe, ela não sairá com muita freqüência. Eu mostrarei a você nossa gentil hospitalidade, de tal 
modo que você nunca sequer pense em voltar. — Fechou a boca e cruzou as mãos sobre seu colo. 
— Então, o que devo fazer agora? — perguntou Coraline. O outro pai apontou para os lábios. Silêncio. 
— Se você nem mesmo vai falar comigo — disse Coraline —, então vou explorar. 
— É perda de tempo — disse o outro pai. — Não existe nenhum outro lugar a não ser aqui. Foi tudo o 
que ela fez: a casa, o terreno e as pessoas da casa. Ela fez e esperou. — Então ele pareceu 
constrangido e pôs o dedo em frente à boca novamente, como se tivesse acabado de falar demais. 
44 Trad.: — E ele disse que não tinha sido corajoso ao simplesmente ficar lá e ser mordido — disse 
Coraline ao gato. — Não tinha sido corajoso porque ele não tivera 
medo: era a única coisa que ele podia fazer. Mas, voltar para pegar os óculos, sabendo que as vespas 
estavam lá e, desta vez sentindo medo, aquilo era coragem. 
Coraline deu o primeiro passo para dentro do corredor. 
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da outra mãe, o pai de Coraline se parece mais em espírito com o pai que ela tem em 

sua memória do que com a pessoa que recentemente não tem podido dar atenção a 

ela, e isso a motiva. Há um certo relevo narrativo nesse paralelo, pois ambas as 

situações são decorrentes da própria Coraline, seja de sua memória ou desse outro 

universo que, durante todo o enredo, só acontecem para ela. Em sua própria narrativa, 

seu pai aparece como um herói em segundo plano. 

 Esse paralelo com o mundo real não ocorre da mesma maneira na animação, 

mas há também o momento em que o outro Senhor Jones passa por uma primeira 

transformação. Ao entrar no escritório em que ele está, sozinho, Coraline o confronta 

e este. ao começar a falar, é censurado pelas mãos do piano, que uma vez o ajudaram 

a tocar uma bela melodia. O ambiente está muito mais escuro do que da primeira vez, 

assim como sua aparência mais desajeitada e distorcida, seus óculos já não cobrem 

seus olhos e seu rosto tem aspecto abatido (Figura 36). 

 

Figura 36 — O outro Senhor Jones e seu piano 

 

Fonte: captura de tela, 54 min. 27 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

  

À medida que a narrativa se desenvolve e Coraline vai aos poucos enfrentando 

sua outra mãe, Senhor Jones, na animação, vai se tornando cada vez mais um 
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assistente e perdendo a forma de pai, ficando cada vez mais monstruoso e assumindo 

a estrutura de uma das abóboras do jardim – mais do que perder importância, ele 

assume papel de cenário (Figura 37). 

 

Figura 37 — Senhor Jones desfigurando 

 

Fonte: captura de tela, 70 min. 16 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

  É no clímax da narrativa que, ao declarar derrota, o outro Senhor Jones 

entrega-se completamente à sua monstruosidade. Esse encontro, antes de Coraline 

salvar seus pais reais e voltar ao seu próprio mundo, acontece, no romance, em um 

dos apartamentos da casa que estava completamente vazio. 

There was no furniture in there, only places where furniture had once been. 
Nothing decorated the walls; there were discolored rectangles on the walls to 
show where paintings or photographs had once hung. It was so silent that 
Coraline imagined that she could hear the motes of dust drifting through the air 
(GAIMAN, 2012, p. 105-106).45 

 
45 Trad.: Dentro, não havia móveis, apenas os lugares que os móveis haviam ocupado um dia. Não 
havia decoração sobre as paredes; havia retângulos descoloridos que mostravam onde as pinturas e 
as fotografias tinham sido penduradas. Era tão grande o silêncio, que Coraline julgava poder ouvir as 
partículas de poeira flutuando no ar. 
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 O vazio do apartamento e a descrição das coisas como elas deveriam ser 

transparece um ar insólito e inquietante, justamente pela transformação de algo 

familiar em outra coisa, distante e distorcida. Paredes descoloridas e marcas de onde 

estiveram uma vez móveis e decoração, assim como o silêncio, demonstram o 

abandono, a solidão. Se para Ceserani (2006), a capacidade projetiva da linguagem 

é um procedimento típico do fantástico, a simbologia presente na casa vazia para o 

momento em que Coraline se encontra na narrativa é justamente trazer seus maiores 

medos e preocupações para o ambiente em que ela se encontra. 

 Nesse apartamento, Coraline encontra um alçapão que dá para o porão da 

casa, e é aí, no subsolo, onde ela tem o embate final com seu outro pai. Como já 

comentado anteriormente, seu pai, aqui, apresenta deformações lovecraftianas, um 

monstro de carne, inchado, irreconhecível e sem traços humanos.  A descrição do 

ambiente combina com a do personagem nele encontrado: 

 
There was a pile of rubbish in one corner of the room: cardboard boxes filled 
with mildewed papers and decaying curtains in a heap beside them.  
Coraline’s slippers crunched across the cement floor. The bad smell was 
worse, now. She was ready to turn and leave, when she saw the foot sticking 
out from beneath the pile of curtains. She took a deep breath (the smells of 
sour wine and moldy bread filled her head) and she pulled away the damp 
cloth, to reveal something more or less the size and shape of a person.  
In that dim light, it took her several seconds to recognize it for what it was: the 
thing was pale and swollen like a grub, with thin, sticklike arms and feet. It had 
almost no features on its face, which had puffed and swollen like risen bread 
dough.  
The thing had two large black buttons where its eyes should have been 
(GAIMAN, 2012, p. 108)46 
 
 
 

 A transformação de seu pai em uma criatura amorfa, fétida e irreconhecível é o 

ápice do inquietante nessa relação, uma vez que transforma o familiar – literalmente 

–, em algo monstruoso e digno de repulsa. O cuidado que o autor tem nesta parte da 

narrativa com o detalhe e com a relação entre monstro e ambiente é característico do 

 
46 Tad. Havia uma pilha de lixo em um canto do cômodo: caixas de papelão cheias de papéis mofados, 
e cortinas em deterioração amontoadas ao lado. 
As chinelas de Coraline deslizavam ruidosamente pelo chão de cimento. O mau cheiro havia piorado. 
Ela estava pronta para dar meia-volta e sair,quando viu o pé saliente sob o amontoado de cortinas.  
Respirou profundamente (o fedor de vinho azedo e de pão embolorado enchia sua cabeça) e afastou 
o pano úmido, descobrindo algo aproximadamente do tamanho e da forma de uma pessoa. 
Sob a luz tênue, Coraline levou vários segundos até reconhecer de fato a coisa: era pálida e inchada 
como uma larva, as pernas e os braços finos como varas. Quase não havia traços em seu rosto, que 
se inchara e inflara como massa de pão fermentada. 
Tinha dois grandes botões negros no lugar onde deveriam ter sido os olhos. 
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fantástico. Até mesmo uma comparação insólita entre o monstro e uma massa de pão 

inchada é puramente repugnante. A cena segue com a reação de pavor de Coraline, 

seguida de um diálogo sobre o fato de que o controle dele e de todas as coisas nesse 

mundo é feito pela outra mãe, funcionando como uma espécie de autômato da mãe 

para machucar Coraline e evitar que ela volte ao seu local de origem. Em uma reação 

de coragem, a protagonista retira do monstro os olhos de botão e consegue fugir, 

deixando-o para trás. 

 Sobre os procedimentos narrativos de Ceserani (2006), vemos nessa cena os 

detalhes e a projeção da linguagem, mas é na temática monstruosa que mora o modo 

fantástico aqui – pois é ela que desconfigura o próprio pai de Coraline em algo terrível, 

monstruoso e do qual ela tem que fugir depois de tentar convencê-lo a não fazer mal 

a ela. O local em que ele se encontra, no sótão escondido de um apartamento vazio, 

simboliza o medo de uma ruptura dos laços familiares, e o esquecimento, num 

movimento obscuro da narrativa em direção ao inquietante. 

 Na animação, entretanto, como já visto, esse confronto se dá de maneira 

diferente: não há o apartamento vazio, o porão e a imagem monstruosa do pai, mas 

uma ênfase na autoridade da mãe, que age diretamente sobre o arbítrio do pai como 

personagem. A cena se dá no jardim, anteriormente apresentado como ponto de 

maravilhamento da protagonista. Nesse lugar, os mesmos seres e plantas encantados 

que antes alegraram Coraline agora tentam machucá-la. Seu pai, montado no 

automóvel em forma de louva-a-deus, pede desculpas e diz que não tem a intenção 

de fazer isso, entregando a ela uma das esferas com as almas das crianças do armário 

e então afundando no lago. Como já dito anteriormente, essa cena tem grande apelo 

visual, mas ainda assim acontece à noite e seu pai assume uma forma ainda mais 

parecida com uma abóbora (Figura 38). Podemos relacionar a imagem da abóbora a 

um clássico conto de fadas, em que Cinderela tem, por sua fada madrinha, uma 

abóbora transformada em carruagem. Esta retorna à forma original após o tempo 

combinado acabar – então, pensando em fenômenos ligados ao insólito, o que se 

torna maravilhoso volta rapidamente a ser mundano e miserável, assim como seu 

outro pai. 
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Figura 38 — O fim do outro Senhor Jones 

 

Fonte: captura de tela, 74 min. 37 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Observamos na trajetória do pai de Coraline no enredo que, enquanto no filme 

a sua forma e deformação acompanha muito mais a lógica da própria animação no 

sentido de que todos possuem uma forma real, uma equivalente maravilhosa e uma 

final, monstruosa, no romance essa transformação se dá mais sutil à medida que a 

relação da protagonista com o pai vai se tornando complexa e, consequentemente, a 

dele com a autoridade materna da outra mãe. 

 Por mais que no filme também seja importante a subserviência de Senhor 

Jones para com a Senhora Jones e isso fique claro especialmente na primeira e na 

segunda cenas analisadas, a escolha estética nos encontros da menina com seu outro 

pai prezam mais para a teatralidade, para o uso de cores e para o apelo ao visual do 

que para a reflexão psicológica da personagem sobre as relações familiares, como 

ocorre no romance. Enquanto o detalhe como procedimento narrativo, assim como os 

objetos mediadores estão sempre em voga, a figuratividade é utilizada mais para o 

romance, enquanto na animação as metáforas são mais sutis por conta da intensa 

visualidade das cenas. 

 Se na relação de Coraline com seu pai encontramos o monstruoso ao mesmo 

tempo em que vemos a redenção do personagem, é ao desafiar a grande autoridade 
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materna que a protagonista pode reestabelecer o equilíbrio familiar, como veremos a 

seguir. 

 

3.2.4 Sra. Jones: eu não sabia que eu tinha outra mãe 

 

 A mãe – a quem juramos o maior dos amores e o respeito eterno de quem nos 

colocou no mundo, o exemplo de cuidado, carinho e sacrifício – é também a maior 

das autoridades e o vínculo mais difícil de ser quebrado. Como já vimos, em Coraline, 

a outra mãe é o reflexo em outro mundo de sua própria progenitora e vemos indícios 

disso quando observamos a autoridade exercida por ela sobre seu pai tanto no mundo 

real quanto ao atravessar a porta. A relação entre Coraline, seu instinto explorador e 

a autoridade controladora de sua mãe é o fio condutor que guia toda a narrativa e gera 

por consequência todos os elementos narrados até então. Retornando a Karen Coats 

(2008), a autora crê que é na mãe que mora o real horror em Coraline, uma vez que  

 

Gaiman uses multiple womb images to underscore the nature of Coraline's 
plight. The point of mother/child incest is not the pleasure of sex after all, but 
the dubious pleasure of regressing into an infantile state of undifferentiation, 
of plenitude experienced as reuniting with the body you once shared, marking 
it as a death drive rather than the claiming of one's actual desire (COATS, 
2008, p. 87).47 

 

 Tal afirmação é exemplificada pela descrição das etapas da narrativa que, para 

a autora e que podemos corroborar com esse trabalho, representam essas imagens 

relacionadas ao útero: tanto as vizinhas quanto o pai retornam a versões indefinidas 

de si mesmos, amorfas – Senhorita Spink e Senhorita Forcible chegam a dividir algo 

que, no romance, parece um “ovo de aranha”. Esse poder da mãe sobre a protagonista 

é, mais uma vez, o tema central da obra e por isso a torna a análise mais complexa. 

Assim como no caso do Senhor Jones, a figura materna de Coraline não segue 

o mesmo padrão com versões duras como acontece com os vizinhos, mas também 

acompanha um desenvolvimento linear que vai do familiar ao inquietante no decorrer 

 
47Em tradução nossa: Gaiman usa múltiplas imagens do útero para sublinhar a natureza da condição 
complicada de Coraline. O ponto do incesto entre mãe e filha não é o prazer sexual, mas o dubio prazer 
de regredir em um estado infantil de não-diferenciação, de plenitude experienciada reunindo-se com o 
corpo que uma vez já dividira, marcando-o como um impulso de morte no lugar de reclamar o real 
desejo de alguém. 
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da história, até a resolução, quando volta a ser, aos olhos da criança, alguém aceitável 

e respeitável. Durante o percurso, entretanto, quanto mais fica claro o autoritarismo 

da personagem, mais o monstruoso se configura. 

 Começemos pelo romance, em que, tal qual em sua relação com seu pai, 

Coraline não recebe a devida atenção de sua mãe: “I don’t really mind what you do,” 

said Coraline’s mother, “as long as you don’t make a mess (GAIMAN, 2012, p. 4)”48. 

Não fica claro, entretanto, um relacionamento que destrata ou a negligência por parte 

da Senhora Jones em direção a Coraline, exceto por não fazer todas as suas vontades 

– o que é mostrado, entretanto, é a insatisfação da menina por isso e sua capacidade 

imaginativa de lidar com esse tipo de situação: 

 
“But Mum, everybody at school’s got gray blouses and everything. Nobody’s 
got green gloves. I could be the only one.”  
Her mother ignored her; she was talking to the shop assistant. They were 
talking about which kind of sweater to get for Coraline, and were agreeing that 
the best thing to do would be to get one that was embarrassingly large and 
baggy, in the hopes that one day she might grow into it.  
Coraline wandered off and looked at a display of Wellington boots shaped like 
frogs and ducks and rabbits. Then she wandered back.  
“Coraline? Oh, there you are. Where on earth were you?”  
“I was kidnapped by aliens,” said Coraline. “They came down from outer space 
with ray guns, but I fooled them by wearing a wig and laughing in a foreign 
accent, and I escaped.” (GAIMAN, 2012, p. 21-22)49 

 

 Ao misturar seu desinteresse pelas aventuras de sua filha com essa 

capacidade imaginativa da criança – que, não por acaso, põe toda a credibilidade da 

narrativa fantástica como real à prova – a mãe, literalmente, é a primeira a abrir a porta 

para esse outro mundo que, a princípio está bloqueada, mas abre caminho para a 

reconstrução de sua figura como mãe à medida que Coraline vai desafiando sua 

autoridade e se readaptando à realidade. 

 
48 Trad.: — Não me importo realmente com o que você vai fazer — disse a mãe de Coraline —, desde 
que não bagunce nada. 
 
49 Trad.: — Mas, mamãe, todo mundo na escola tem blusas cinzentas e tudo o mais. Ninguém tem 
luvas verdes. Eu poderia ser a única. 
A mãe ignorou-a; estava conversando com uma funcionária da loja. Falavam sobre qual tipo de suéter 
deveria levar para Coraline e concordaram que a melhor coisa a fazer era levar um suéter 
constrangedoramente grande e largo, na esperança de que um dia ela cresceria e o preencheria. 
Coraline saiu perambulando e viu uma vitrine de galochas com formas de sapo, pato e coelho. Depois 
perambulou de volta. 
— Coraline? Ah, aí está você. Onde você se meteu? 
— Fui seqüestrada por alienígenas — respondeu Coraline. — Vieram do espaço sideral com armas de 
raios, mas consegui enganá-los pondo uma peruca e rindo com um sotaque estrangeiro, e escapei. 
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 Na animação, a mãe de Coraline não demonstra somente desinteresse, mas é 

deixado mais claro, por meio da rispidez da voz e das expressões faciais a falta de 

paciência e uma certa agressividade em relação à sua filha. Na cozinha, ao dizer que 

não tem tempo para Coraline e ao sugerir que houve algum acidente o qual a deixou 

com um colar cervical, Senhora Jones demonstra sua autoridade ao não deixar que a 

menina saia de casa e ao mandar que termine de desencaixotar seus objetos. A trilha 

sonora é diegética, só se ouve o barulho da chuva e a voz das personagens em tom 

monótono, assim como as cores acinzentadas, tornando evidente o contexto 

entediante e de desinteresse (Figura 39). Coraline, assim como sua mãe a trata com 

indiferença, devolve o diálogo com sarcasmo e bastante mau humor. É depois dessa 

cena, na animação, em que Coraline recebe sua boneca, o que representa uma 

primeira abertura para o outro mundo, relacionando-a diretamente com seu mal 

relacionamento com sua mãe.  

 

Figura 39 — Senhora Jones 

 

Fonte: captura de tela, 8 min. 38 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 A outra cena apresentada do romance, em que Coraline e sua mãe discutem 

sobre as luvas e uniformes também está na animação. Contudo, ela se dá após 

Coraline já ter conhecido sua outra família e já ter passado pela fase de encantamento. 
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Isso significa que se a mãe real de Coraline impõe sua autoridade sobre ela, Coraline 

em seguida tem fortes argumentos para se rebelar contra essa autoridade: “minha 

outra mãe compraria pra mim”. Sua mãe diz então que ela deveria comprar toda sua 

roupa. A teatralidade e a figuratividade são marcantes nessa cena, uma vez que ao 

esperar sua mãe fazer as compras e escolher a luva que tanto quer, Coraline encontra 

dois garotos brincando de guerra – um deles, ao descer as escadas em cima de um 

banco com rodas, grita “Meu reino por um cavalo!”, frase atribuída ao rei Ricardo III 

da Inglaterra e imortalizada por Shakespeare em sua peça sobre o monarca. Há então 

uma pequena elipse, também característica do modo fantástico, que sugere a queda 

desse rapaz, que não volta a aparecer. A cena inusitada representa a imaginação 

infantil, mas também a vontade de se ter qualquer coisa independente das 

consequências ou das reais necessidades (Figura 40). No filme, além disso, Coraline 

enfrenta sua mãe por ela ter fechado novamente aquela pequena porta e esta 

responde que é por causa dos ratos e porque assim Coraline se sentiria mais segura. 

 

Figura 40 — Meu reino por um cavalo! 

 

Fonte: captura de tela, 41 min. 33 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Encontramos, em ambas as cenas, a aparição dos elementos mediadores de 

Ceserani (2006), tanto a boneca quanto os ratos, como comentados. A fronteira entre 
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os dois mundos em si, a porta, também é importante tanto no romance quanto na 

animação, uma vez que a mãe é quem tem o poder detentor de abrir ou fechar a porta 

– até que a protagonista conquiste esse poder para si própria. 

 Do outro lado da porta, entretanto, é a outra mãe que quer tudo do seu jeito e 

faz o que for necessário para que Coraline se mantenha com ela, da maneira que 

desejar. Sua primeira artimanha, como percebemos, se dá por meio da tentativa de 

encantar a menina com as coisas que gosta, fazendo com que o estranhamento 

causado pelas situações insólitas seja menor que a satisfação de conseguir ter tudo 

aquilo que espera. No romance, podemos distinguir essa fase da outra mãe, quando 

comparada às outras, por meio de seu discurso, que sugere uma dedicação total às 

vontades de Coraline – sua aparência, entretanto, pouco muda no decorrer da história, 

mantendo-se a primeira descrição, com sutis mudanças na percepção de Coraline: 

 
A woman stood in the kitchen with her back to Coraline. She looked a little like 
Coraline’s mother. Only… Only her skin was white as paper. Only she was 
taller and thinner. Only her fingers were too long, and they never stopped 
moving, and her dark red fingernails were curved and sharp (GAIMAN, 2012, 
p.25-26)50 
 
 

Como todo o resto da narrativa, a outra mãe é baseada no duplo, e é uma 

manifestação paralela obscura da mãe do mundo real. A pele branca e os traços 

alongados distorcem a imagem materna, mas sem desconfigurá-la completamente, 

pois ainda faz com que Coraline se sinta confortável por um tempo. Contudo, essa 

primeira artimanha não ocorre de maneira tão efetiva, e o discurso amigável de quem 

faria tudo por sua filha dura pouco, uma vez que os eventos já narrados com seus 

vizinhos e seu pai levantam suspeita no entendimento da menina acerca desse novo 

universo: 

 
Her other parents were waiting for her in the garden, standing side by side. 
They were smiling.  
“Did you have a nice time?” asked her other mother.  
“It was interesting,” said Coraline.  

 
50 Trad.: Uma mulher estava em pé, de costas para a porta. Lembrava um pouco a mãe de Coraline. 
Apenas... 
Apenas sua pele era branca como papel. 
Apenas ela era mais alta e mais magra. 
Apenas seus dedos eram demasiado longos e não paravam nunca de mexer, e suas unhas vermelho-
escuras eram curvadas e afiadas. 
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The three of them walked back up to Coraline’s other house together. 
Coraline’s other mother stroked Coraline’s hair with her long white fingers. 
Coraline shook her head. 
“Don’t do that,” said Coraline.  
Her other mother took her hand away.  
“So,” said her other father. “Do you like it here?”  
“I suppose,” said Coraline. “It’s much more interesting than at home.” They 
went inside.  
“I’m glad you like it,” said Coraline’s mother. “Because we’d like to think that 
this is your home. You can stay here for ever and always. If you want to.” 
(GAIMAN, 2012, p. 41-42)51 
 
 

 Na animação, todavia, notamos como a fase do encantamento é mais relevante 

para a narrativa e o discurso da mãe é mais eficaz no convencimento da menina sobre 

os prazeres desse novo mundo. Isso acontece mais pelo uso da teatralidade e do 

espetáculo nas maravilhas criadas pela outra mãe – o teatro das vizinhas, o circo do 

Senhor Bobinski, o jardim encantado de seu pai – do que pelo discurso em si, mas 

notamos na outra mãe da animação, pelo menos nessa primeira parte, uma oposição 

drástica à mãe real de Coraline na maneira de falar, na escolha de palavras carinhosas 

e até mesmo nas expressões faciais.  

 A primeira cena em que Coraline se encontra com sua outra mãe se dá pela 

noite, observável pela escuridão e pela lua na janela, e pela surpresa da menina ao 

encontrar sua mãe na cozinha “no meio da noite”. Entretanto, por mais insólito que 

pareça, a outra Senhora Jones se encontra cantarolando, sorrindo, e usa um 

vocabulário carinhoso ao se dirigir a menina. As cores da cena são muito mais quentes 

que a escolha para o mundo real e os únicos indícios de que algo está fora da 

normalidade são os olhos de botões e a trilha sonora, que sugere suspense (Figura 

41). 

 

 
51 Trad.: Seus outros pais aguardavam-na no jardim, em pé, um ao lado do outro. Sorriam. 
— Você se divertiu? — perguntou sua outra mãe. 
— Foi interessante — respondeu Coraline. 
Os três subiram juntos de volta para a outra casa de Coraline. A outra mãe alisou-lhe o cabelo com 
seus longos dedos brancos. Coraline desviou a cabeça. 
— Não faça isso — disse. 
Sua outra mãe afastou a mão. 
— Então — perguntou o outro pai. — Você gostou daqui? 
— Acho que sim — respondeu Coraline. — É muito mais interessante do que lá em casa. 
Entraram. 
— Fico feliz que esteja gostando — disse a mãe de Coraline. — Porque gostaríamos de pensar que 
este é o seu lar. Pode ficar aqui para sempre, se quiser. 
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Figura 41 — A outra Senhora Jones (primeira fase) 

 

Fonte: captura de tela, 17 min. 15 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Observamos na imagem anterior como a outra Senhora Jones se parece, de 

fato, na animação, com uma versão melhorada da mãe original de Coraline – utiliza a 

mesma roupa, mas seu semblante é mais alegre e seu cabelo mais ajeitado, além do 

detalhe da maquiagem. Essa “melhoria” não se dá somente na personagem, mas se 

reflete no ambiente, nas escolhas cromáticas e de decoração. 

 Na animação, o primeiro argumento, relativo ao encantamento de Coraline, 

pode ser dividido em dois momentos: o primeiro é quando ela visita, pela primeira vez 

e se depara com seus pais; o segundo é quando, após se entediar com seu mundo 

real (inclusive, após a história das luvas), decide voltar duas vezes por conta própria 

e vivenciar os espetáculos criados por sua outra mãe para a atrair. Durante essa 

segunda fase do primeiro argumento, há mudanças sutis de comportamento e de 

aparência de sua outra mãe no desenrolar do enredo.  

 Durante a primeira vez que volta, Coraline se depara com a outra Senhora 

Jones novamente na cozinha, agora com uma roupa já diferente da mãe original de 

Coraline, e com uma atitude levemente mais provocatória: ao Coraline falar sobre 

seus pais reais, ela a cala colocando um morango em sua boca e dizendo “shush, 

shush”. A roupa é escura, com marcas brancas e vermelhas, o avental é todo 
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vermelho. Essa mudança da paleta de cores, assim como o aguçar do temperamento, 

sugere um pequeno câmbio da personagem em direção ao espectro monstruoso do 

fantástico, mas ainda não perceptível pela personagem (Figura 42). 

 

Figura 42 — Outra Senhora Jones (segunda fase, primeiro momento) 

 

Fonte: captura de tela, 33 min. 53 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

 Na segunda vez que Coraline volta intencionalmente para sua outra casa, após 

o espetáculo com as vizinhas, sua outra mãe está novamente modificada. A outra 

Senhora Jones utiliza agora um vestido com a mesma textura cromática que a roupa 

anterior, mas dessa vez o corte realça as formas de seu corpo, especialmente de seu 

quadril. As formas são mais agressivas e pontudas, divididas em camadas. Tal 

estrutura é ressaltada pelo modo de andar da personagem, caricatamente ritmado. 

Essa ênfase no quadril pode estar ligado ao símbolo da maternidade, mas também à 

comparação clara que o filme faz, e mais pra frente abordada nesse trabalho, entre a 

outra mãe e uma aranha, que atrai sua vítima, a prende em sua teia e depois a devora 

– uma vez que o vestido começa a se parecer com o exoesqueleto de um desses 

artrópodes. 
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 A personalidade da outra mãe é também mais incisiva nessa etapa da narrativa, 

pois ela apresenta o preço de todo esse encantamento que é quando, no filme, 

Coraline é atingida pelo maior momento de hesitação e estranhamento: a proposta de 

que ela só poderia ficar se, no lugar dos olhos, costurasse botões. Ao ter o pedido 

negado, ainda mantém sua compostura por ter mais argumentos para que ela fique, 

então esse visual (Figura 43) dura até o próximo encontro com Coraline, quando se 

torna, definitivamente, mais agressiva. 

 

Figura 43 — A outra Senhora Jones (segunda fase, segundo momento) e família 

 

Fonte: captura de tela, 51 min. 26 seg. da animação, em detalhe (CORALINE, 2019). 

 

Após o argumento do encantamento não funcionar e Coraline voltar ao seu mundo de 

origem sem costurar botões em seus olhos, a outra mãe recorre ao segundo 

argumento, ainda na complicação do enredo. Tanto no romance quanto no filme, esse 

argumento se dá pelo desaparecimento de seus pais do mundo real, o que força com 

que Coraline retorne à outra casa para resgatá-los. No romance, o argumento da 

segunda mãe se torna, primeiramente, a chantagem emocional. Notam-se também, 

novos detalhes sobre sua monstruosidade à medida que Coraline repara nela. 

Exemplificamos no seguinte excerto: 
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“You don’t frighten me,” said Coraline, although they did frighten her, very 
much. “I want my parents back.”  
The world seemed to shimmer a little at the edges.  
“Whatever would I have done with your old parents? If they have left you, 
Coraline, it must be because they became bored with you, or tired. Now, I will 
never be come bored with you, and I will never abandon you. You will always 
be safe here with me.” The other mother’s wet-looking black hair drifted 
around her head, like the tentacles of a creature in the deep ocean (GAIMAN, 
2012, p. 59-60)52 

 

 Novamente, é o modo de discurso que se modifica e afasta do familiar em 

direção ao inquietante. A outra mãe, aqui, apela para o medo internalizado de Coraline 

se sentir rejeitada pelos próprios pais em uma fala aterrorizadora. Coraline insiste, 

mas há tréplica: 

 
“They weren’t bored of me,” said Coraline. “You’re lying. You stole them.”  
“Silly, silly Coraline. They are fine wherever they are.”  
Coraline simply glared at the other mother.  
“I’ll prove it,” said the other mother, and brushed the surface of the mirror with 
her long white fingers. It clouded over, as if a dragon had breathed on it, and 
then it cleared. 
In the mirror it was daytime already. Coraline was looking at the hallway, all 
the way down to her front door. The door opened from the outside and 
Coraline’s mother and father walked inside. They carried suitcases.  
“That was a fine holiday,” said Coraline’s father.  
“How nice it is, not to have Coraline any more,” said her mother with a happy 
smile. “Now we can do all the things we always wanted to do, like go abroad, 
but were prevented from doing by having a little daughter.”  
“And,” said her father, “I take great comfort in knowing that her other mother 
will take better care of her than we ever could.”  
The mirror fogged and faded and reflected the night once more.  
“See?” said her other mother. (GAIMAN, 2012, p. 60-61)53 

 
52 Trad.: — Vocês não me assustam — disse Coraline, embora eles a assustassem na realidade, e 
muito. — Quero meus pais de volta. 
O mundo parecia cintilar um pouco nas bordas. 
— O que poderia eu ter feito aos seus antigos pais? Se abandonaram você, Coraline, deve ser porque 
se entediaram ou se cansaram de você. Mas eu nunca me cansarei de você, nem tampouco vou 
abandoná- la. Estará sempre segura aqui comigo. — Os cabelos negros com aparência de molhados 
flutuavam em volta de sua cabeça como os tentáculos de uma criatura nas profundezas do oceano. 
 
53 Trad.: — Eles não se cansaram de mim — disse Coraline. 
— Você está mentindo. Você os raptou. 
— Coraline bobinha, bobinha. Eles estão bem onde quer que estejam. 
Coraline apenas fitou a outra mãe. 
— Vou provar para você — disse a outra mãe e roçou a superfície do espelho com seus longos dedos 
brancos. O espelho turvou-se como se um dragão tivesse baforado sobre ele e depois clareou. Dentro 
do espelho, já era dia. Coraline podia ver todo o corredor até a porta da frente. A porta da rua abriu-se 
e a mãe e o pai de Coraline entraram. Carregavam malas. 
— Que férias maravilhosas — disse o pai de Coraline. 
— Como é bom não ter mais a Coraline — disse sua mãe com um sorriso de felicidade. — Agora 
podemos fazer tudo o que sempre quisemos e nunca fizemos porque tínhamos uma filha pequena. 
Coisas como viajar para o exterior, por exemplo. 
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 Observamos nesse trecho como o discurso da outra mãe se volta para mostrar 

a Coraline uma normalidade sem ela, em que seus pais, de dia, se fazem confortáveis 

em não ter mais que se preocupar com sua filha. Esse argumento é forte uma vez que 

sai de um local obscuro que cria um recorte da realidade parecido com a loucura, pois 

limita seu ponto de vista e desafia suas verdades. Ainda assim, entretanto, não é um 

argumento forte o suficiente, considerando o que já foi conquistado pela protagonista, 

como a coragem inspirada em seu pai.  

 
“No,” said Coraline. “I don’t see. And I don’t believe it either.”  
She hoped that what she had just seen was not real, but she was not as 
certain as she sounded. There was a tiny doubt inside her, like a maggot in 
an apple core. Then she looked up and saw the expression on her other 
mother’s face: a flash of real anger, which crossed her face like summer 
lightning, and Coraline was sure in her heart that what she had seen in the 
mirror was no more than an illusion. Coraline sat down on the sofa and ate 
her apple (GAIMAN, 2012, p. 61)54 
 
 

 Por mais que a outra mãe tenha abalado as certezas de Coraline, foi seu próprio 

uso do discurso que as reafirmaram novamente. O comer da maçã, ao final da cena, 

retoma e distorce Eva que, ao desafiar as leis de Deus, desfruta da árvore do 

conhecimento do bem e do mal – Coraline tem segurança, nesse momento, de quem 

precisa derrotar para resolver seus conflitos. Ao declarar-se inimiga, a outra mãe deve 

passar ao terceiro e último argumento: o abuso de autoridade. 

 Na animação, entretanto, não há espaço para o segundo argumento. A 

mudança de fase se dá quando Coraline invade a sala onde sua outra mãe está e a 

confronta diretamente, perguntando sobre seus pais de verdade e dizendo que ela 

não é sua mãe. Essa cena se constrói em um ambiente completamente diferente dos 

vistos até então, apesar de ser a mesma sala em que há a porta de passagem entre 

os dois mundos. Vemos aqui a escolha do diretor por abusar da combinação entre 

cores vibrantes e a escuridão, aplicando ao mesmo tempo o roxo, o vermelho o preto 

 
— É — acrescentou o pai. — Fico sossegado em saber que sua outra mãe vai cuidar dela muito melhor 
do que jamais pudemos cuidar. O espelho cobriu-se de névoa, foi sumindo, a imagem evanescendo, 
até que voltou a refletir a noite. 
— Viu? — perguntou a outra mãe. 
 
54 Trad.: — Não — disse Coraline. — Não vi. E também não acredito. Esperava que o que acabara de 
ver não fosse real, mas não estava tão segura disso quanto parecia. Havia uma dúvida muito pequena 
dentro dela, como uma larva no miolo da maçã. Então, olhou para cima e viu a expressão no rosto de 
sua outra mãe: um lampejo de raiva autêntica, que atravessava seu rosto como um relâmpago de verão, 
e Coraline teve certeza em seu coração de que o que vira no espelho não passava de uma ilusão. 
Sentou-se no sofá e comeu sua maçã. 
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e o verde neon, dando uma atmosfera monstruosa à sala. Essa monstruosidade é 

logo complementada pelos móveis em forma de inseto – que se movem sozinhos, e 

toda a decoração, também seguindo o mesmo tema (Figura 44). A outra mãe, 

seguramente, também reflete o ambiente – ao dizer que todo espírito pode ser 

conquistado com amor... e chocolates, oferece a Coraline besouros, vivos, retirados 

de uma caixa de bombons, e come um deles, deixando evidente a consistência 

crocante por fora e gosmenta por dentro. Nessa cena não há espaço para diálogo e, 

assim que Coraline a enfrenta, a outra mãe a decide colocar no castigo. 

 

Figura 44 — A sala particular da outra Senhora Jones 

 

Fonte: captura de tela, 57 min. 18 seg. da animação, em detalhe (CORALINE, 2019). 

  

 A monstruosidade da outra mãe é completamente revelada juntamente ao seu 

discurso de abuso de poder, e, no romance, se encontra na cena equivalente à acima 

mostrada na animação. Coraline confronta novamente a outra Senhora Jones e, ao 

recusar se comportar como sua filha, é colocada de castigo. Em nome do amor de 

mãe, Coraline se vê presa à autoridade deturpada e egoísta da outra mãe, que 

demonstra já sua perversidade sem vergonha ou pudor.  

“Suit yourself,” said her other mother. She carefully picked out a particularly 
large and black beetle, pulled off its legs (which she dropped, neatly, into a 
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big glass ashtray on the small table beside the sofa), and popped the beetle 
into her mouth. She crunched it happily.  
“Yum,” she said, and took another.  
“You’re sick,” said Coraline. “Sick and evil and weird.”  
“Is that any way to talk to your mother?” her other mother asked, with her 
mouth full of blackbeetles (GAIMAN, 2012, p. 76)55 

 

 Ao desafiar sua outra mãe, Coraline pode enxergar toda sua obscuridade e, 

nesse momento, o familiar se distancia em mais um passo, causando ainda mais 

estranhamento. A grande utilização dos detalhes nessa cena ajuda a causar no leitor 

o mesmo estranhamento sentido pela personagem. Continua: 

 
The other mother sat on the sofa. Her mouth was set in a line; her lips were 
pursed. She popped another blackbeetle into her mouth and then another, like 
someone with a bag of chocolate-covered raisins. Her big black button eyes 
stared into Coraline’s hazel eyes. Her shiny black hair twined and twisted 
about her neck and shoulders, as if it were blowing in some wind that Coraline 
could not touch or feel.  
They stared at each other for over a minute. Then the other mother said, 
“Manners!” She folded the white paper bag carefully so no blackbeetles could 
escape, and she placed it back in the shopping bag. Then she stood up, and 
up, and up: she seemed taller than Coraline remembered. She reached into 
her apron pocket and pulled out, first the black door key, which she frowned 
at and tossed into her shopping bag, then a tiny silver-colored key. She held 
it up triumphantly. “There we are,” she said. “This is for you, Coraline. For your 
own good. Because I love you. To teach you manners. Manners makyth man, 
after all.” (GAIMAN, 2012, p. 76-77)56 

  

 O excerto acima causa estranhamento tanto na protagonista quanto no leitor 

pois, assim como Coraline e a outra mãe se encaram por um minuto, a descrição da 

 
55 Trad.: — Você que sabe — disse a outra mãe. Pegou cuidadosamente um besouro especialmente 
grande, arrancou-lhe as patas (que deixou cair habilmente dentro de um cinzeiro grande de vidro sobre 
a mesinha ao lado do sofá) e estourou o besouro na boca. Mastigou-o alegremente. 
— Hmm — exclamou, e pegou outro. 
— Você é nojenta — disse Coraline. — Nojenta, estranha e má. 
— Isso lá são modos de falar com sua mãe? — perguntou a outra mãe, com a boca cheia de besouro. 
56 Trad.: A outra mãe sentou-se no sofá. Sua boca era uma linha, os lábios comprimidos. Estourou mais 
um besouro na boca, e depois outro, como alguém que 
tem um saco de uvas passas cobertas de chocolate. 
Seus grandes olhos de botões negros fitaram os olhos cor de avelã de Coraline. Seus cabelos negros 
lustrosos enrolavam-se e emaranhavam-se pelo pescoço e 
no colo como se um vento, que Coraline não conseguia nem tocar nem sentir, soprasse sobre eles. 
As duas olharam-se fixamente por mais de um minuto. Então, a outra mãe disse: 
— Modos! — Dobrou o saco de papel branco cuidadosamente para que nenhum besouro escapasse e 
recolocou-o na sacola de compras. Depois, foi se levantando, levantando, levantando, ficando cada 
vez mais alta. Parecia mais alta do que Coraline se lembrava. 
Enfiou a mão no bolso do avental e tirou, primeiro, a chave da porta escura, o que a fez franzir a testa, 
jogando a chave dentro da sacola de compras; e, depois, uma chave bem pequena prateada. Segurou-
a no alto triunfalmente. — Aqui está — disse. — Isso é para você, Coraline. Para o seu próprio bem. 
Porque amo você. Para ensinar-lhe boas maneiras. Bons modos fazem o homem, afinal. 
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cena é feita de maneira lenta e detalhada, quase como se pudéssemos sentir a tensão 

vivida pelas personagens – lembrando que a capacidade projetiva da linguagem é 

também procedimento narrativo do fantástico. Contudo, é ao levantar e ficar cada vez 

mais alta que a outra Senhora Jones demonstra todo o seu poder (e, novamente a 

projeção da linguagem) sobre Coraline, não somente fisicamente, mas ressaltando 

sua autoridade sobre ela – a menina deveria aprender modos, mas os modos de 

acordo com suas vontades. 

 Na animação, ao decidir deixar Coraline de castigo, a outra mãe passa por mais 

uma transformação em direção ao monstruoso, parecendo-se cada vez mais com uma 

aranha, com formas agressivas e expressões hostis. Essa ênfase da animação na 

forma tem a ver com a materialização do discurso sofrido pela menina, que cria essa 

imagem cada vez mais monstruosa de sua outra mãe (Figura45).  

 

Figura 45 — A outra Senhora Jones, fase 3 

 

Fonte: captura de tela, 58 min. 23 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 

Em ambas as obras, Coraline então é colocada dentro do espelho, onde conhece 

os espíritos que contam um pouco mais sobre a outra mãe e pedem ajuda para 

resgatar suas almas. Esse evento marca o começo da transição entre a complicação 

da trama e seu clímax, uma vez que é então que acontece a aposta entre Coraline e 
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a outra mãe. No romance, essa nova etapa começa com a outra Senhora Jones 

recuperando seu poder e, inclusive, perdendo um pouco de suas feições doentias. Ao 

retirar Coraline do espelho “as if she were walking through nothing more solid than 

water” (GAIMAN, 2012, p. 87), ela a carrega para a cozinha e, durante um estado 

semiconsciente da menina, conversa com ela demonstrando o quão indulgente ela 

pode ser:  

You needed to be taught a lesson, but we temper our justice with mercy here; 
we love the sinner and we hate the sin. Now if you will be a good child who 
loves her mother, be compliant and fair-spoken, you and I shall understand 
each other perfectly and we shall love each other perfectly as well (GAIMAN, 
2012, p. 87-88)57 
 
 

 Percebemos novamente aqui o uso de seu discurso como demonstração de 

poder e autoridade – ao falar do pecado e do pecador, a outra Senhora Jones se 

compara a Deus (a réplica à comparação de Coraline a Eva) e, utilizando, um 

vocabulário mais refinado, ela se separa e se põe superior à menina. Essa fala, dá 

início ao diálogo que propõe o jogo, a aposta entre antagonista e protagonista da 

história, e é repleta de falas que vão do uso de autoridade, como a anterior, ao 

nonsense. Como procedimento narrativo do fantástico, a capacidade projetiva da 

linguagem se faz absolutamente presente, pois brinca não somente com a crença da 

menina, mas também com as próprias palavras. Ao contar para sua outra mãe que 

havia fantasmas de crianças no espelho, e que acha que ela pretende a transformar 

em uma delas, Coraline escuta a seguinte resposta: 

 
“Now, I think you’re being silly, dear,” said the other mother.  
“I love you. I will always love you. Nobody sensible believes in ghosts 
anyway—that’s because they’re all such liars. Smell the lovely breakfast I’m 
making for you.” She poured the yellow mixture into the pan.  “Cheese 
omelette. Your favorite.”  
Coraline’s mouth watered. (GAIMAN, 2012, p. 88-89)58 
 
 

 
57 Trad.: Você precisava aprender uma lição, mas nós temperamos a justiça com a misericórdia aqui: 
amamos o pecador e odiamos o pecado. Agora, se você for uma boa filha que 
ama a sua mãe, se for cordata e afável, eu e você nos entenderemos perfeitamente bem e nos 
amaremos perfeitamente uma à outra também. 
58 Trad.: — Olha, eu acho que você está sendo boba, querida — disse a outra mãe. — Eu amo você. 
Sempre te amarei. E, de qualquer maneira, nenhuma pessoa sensata acredita em fantasmas — isso 
porque são todos uns grandes mentirosos. Sinta o cheiro do café da manhã maravilhoso que estou 
preparando para você. — Despejou a mistura amarela na frigideira. — Omelete de queijo. Seu favorito. 
A boca de Coraline encheu-se de água. 
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 A conversa, em tom trivial, fala sobre fantasmas, tema típico do fantástico, mas 

distorce a compreensão sobre o acreditar ou não em fantasmas. Além disso, Coraline 

novamente hesita – ao se interessar pela comida da outra mãe, ela dá poder a ela. 

Após oferecer o jogo de exploração, em que Coraline aposta que vai encontrar as 

almas dos fantasmas e seus pais, quer a palavra da outra mãe que ela cumprirá sua 

parte: 

“How do I know you’ll keep your word?” asked Coraline.  
“I swear it,” said the other mother. “I swear it on my own mother’s grave.”  
“Does she have a grave?” asked Coraline.  
“Oh yes,” said the other mother. “I put her in there myself. And when I found 
her trying to crawl out, I put her back.”  
“Swear on something else. So I can trust you to keep your word.”  
“My right hand,” said the other mother, holding it up. She waggled the long 
fingers slowly, displaying the clawlike nails. “I swear on that.” (GAIMAN, 2012, 
p. 90-91)59 
 
 

 A resposta beira o cômico e gera uma elipse. A pequena fala sobre uma 

suposta mãe e seu túmulo pode soar como uma piada de mal gosto, assim como pode 

colocar na história mais uma camada de circunstâncias antecedentes à própria outra 

mãe que não conseguimos identificar. Além disso, em seguida, há uma referência ao 

próprio desenrolar do enredo – a metáfora de jurar sobre a mão direita tem a ver com 

o membro dissecado que acompanhará Coraline na volta ao mundo real. Ao fechar o 

acordo, a outra mãe desaparece magicamente, como se nunca estivesse lá. 

 Na animação, como percebido anteriormente no quadro que resume os 

enredos, há uma diferença na organização da narrativa, pois só após ser libertada 

com a ajuda de Wybie, Coraline volta para seu mundo e percebe que seus pais não 

estão lá. Fica claro desde o princípio na obra que seus pais estariam em perigo e há 

nesse momento uma transformação da relação estabelecida pela personagem com 

seus pais originais – tal modificação, representada pela quebra de um espelho, 

através do qual ela é capaz de enxergá-los pedindo ajuda. Independentemente disso, 

 
59 Trad.: — Como posso saber que você vai manter sua palavra? — perguntou Coraline. 
— Eu juro — disse a outra mãe. — Eu juro pelo túmulo da minha mãe. 
— Ela tem um túmulo? — perguntou Coraline. 
— Oh, sim — disse a outra mãe. — Eu mesma a coloquei lá. E quando descobri que estava tentando 
arrastar-se para fora, coloquei-a de volta. 
— Jure por outra coisa. Para que eu possa confiar que manterá a sua palavra. 
— Minha mão direita — disse a outra mãe, levantando a mão. Moveu os longos dedos vagarosamente, 
exibindo as unhas em forma de garras. — Juro por ela. 
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ao voltar, Coraline reencontra sua outra mãe ao voltar também na cozinha, como no 

livro. 

 Nessa fase, além de ser noite, observamos pela janela que não há lua ou 

qualquer iluminação externa. O visual da outra mãe atinge mais um patamar em 

direção ao insólito e seu corpo parece cada vez mais monstruoso, considerando os 

membros mais longos e afinados, a cabeça com forma de ferrão e a proporção 

absurda entre quadril e cintura. O corte da sua roupa também se torna mais agressivo 

e escuro (Figura 46). Nessa cena, o enquadramento começa geral para mostrar toda 

o cenário e dar um panorama geral da figura da antagonista, mas à medida que se 

desenvolve, torna os quadros mais fechados, fazendo questão de realçar essas 

características monstruosas da outra Senhora Jones, uma vez que ou ela é vista por 

baixo ou seu corpo não é totalmente enquadrado – isso dá a impressão de 

superioridade e causa um certo estranhamento do espectador em relação ao 

personagem. Não há, entretanto, trilha sonora musical, somente o barulho do fogão e 

as vozes – o silêncio nessa cena também ajuda a construir o ambiente insólito. 

 

Figura 46 — A outra mãe, fase 3, na cozinha 

 

Fonte: captura de tela, 71 min. 05 seg. da animação (CORALINE, 2019). 
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 O jogo de poder entre Coraline e sua antagonista acontece, aqui, de maneira 

mais direta, sem metáforas e referências bíblicas. A menina promete que, se ganhar 

o jogo, quer voltar com seus pais em segurança para casa, mas que se perder, 

promete ficar para sempre e – ênfase nesta parte – deixar que costure os botões em 

seus olhos. Assim como no romance ao fechar a aposta, a outra mãe desaparece de 

vista. 

 Em ambas as linguagens, ao colocarmos essa aposta lado a lado com a teoria 

de Freud (2010), seria como se, ao ser derrotada pela autoridade materna, Coraline 

aceitasse o destino da castração da interrupção de seu desenvolvimento, mas é 

somente no romance que esse momento ganha em projeção da linguagem, 

considerando o uso de diversas referências e brincadeiras com o uso da linguagem 

da mãe. As metáforas, entretanto, estão em ambas, trazendo essa figuratividade, 

ambos procedimentos do fantástico, assim como a temática e a presença do 

monstruoso, apesar de ser mais visível na animação. 

 No confronto final com Coraline, a outra mãe então assume sua forma final, não 

considerando sua mão amputada no desfecho da narrativa. No texto do romance, 

como já notamos, a aparência, em si, não muda, com exceção da percepção e do 

olhar da menina sobre ela, e esse último encontro é também o instante de 

constatação: 

 
It was funny, Coraline thought. The other mother did not look anything at all 
like her own mother. She wondered how she had ever been deceived into 
imagining a resemblance. The other mother was huge – her head almost 
brushed the ceiling – and very pale, the color of a spider’s belly. Her hair 
writhed and twined about her head, and her teeth were sharp as knives… 
(GAIMAN, 2012, p. 126).60 
 
 

 Ao enganar esse monstro e fazer com que abrisse a porta para retornar ao seu 

universo de origem, Coraline derrota de uma vez por todas a autoridade da outra mãe 

e, com a ajuda dos fantasmas, cujas almas foram resgatadas, e do gato, atravessa o 

corredor entre os dois mundos, de maneira sofrida e lenta, porém definitiva.  

 
60 Trad.: Era estranho, pensou Coraline. A outra mãe não se parecia absolutamente em nada com a 
sua própria mãe. Perguntou-se como pôde ter sido enganada e imaginado alguma semelhança. A outra 
mãe era imensa — sua cabeça quase roçava o teto — e muito pálida, da cor da barriga de uma aranha. 
Seus cabelos enrolavam-se e ondulavam-se pela cabeça, e seus dentes eram afiados como facas... 
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 No filme, contudo, a cena ganha nova forma ao passo em que o personagem 

da outra mãe assume mais um formato, dessa vez ainda mais parecido com o de uma 

aranha – em conexão com a casa, que se torna uma grande teia (Figura 47). Ao ser 

enganada por Coraline a abrir a porta, a outra Senhora Jones, além de chamá-la de 

egoísta, também faz uma última investida, falha, de tentar prendê-la definitivamente. 

Ao se libertar dessa teia, metáfora para a autoridade e as vontades de sua mãe, 

Coraline ganha espaço para voltar ao seu lar e conviver pacificamente com seus pais 

– como um ser independente. Coats (2008) explica que a transformação da mãe em 

aranha é um símbolo psicológico clássico e facilmente compreendido. 

 
[...] It makes sense that a mother, who does so much washing and combing 
and buttoning, etc. for a child, would be represented as having more than the 
requisite number of arms and fingers, and it is no small leap to think that a 
breastfed child, especially, might bear a residual image of her mother as 
nothing but a breast with arms, i.e., a spider. Not very flattering, of course, but 
there you are (COATS, 2008, p.88)61 

 

Figura 47 — A última fase da outra Senhora Jones 

 

Fonte: captura de tela, 84 min. 50 seg. da animação (CORALINE, 2019). 

 
61 Tradução livre: Faz sentido que uma mãe, que muito lava e penteia e abotoa, etc. para uma criança, 
seria representado como tendo mais do que o número de braços e dedos requisitados, e não é um 
grande salto pensar que uma criança amamentada, especialmente, pode carregar uma imagem 
residual de sua mãe como nada mais que peitos com braços, ou seja, uma aranha. Não muito lisonjeiro, 
claro, mas aí está. 
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 Assim como no desfecho com seu pai e seus vizinhos, é no clímax que o 

monstruoso atinge seu ápice com a mãe, num caminho que é percorrido aos poucos 

e atinge tanto o físico quanto o psicológico de Coraline. Entretanto, se no romance 

percebemos sua aparência horrível pela percepção que a menina vai desenvolvendo 

no decorrer da evolução do seu relacionamento com ela, na animação, enquanto isso, 

o descortinamento do estranho se dá por meio da modificação do modelo usado na 

animação da personagem – que vai, aos poucos, se tornando cada vez mais e mais 

distante do familiar (ao mesmo tempo que mais próximo de seu psicológico) – e isso 

é puramente a utilização de um recurso da própria linguagem para essa 

representação. 

 Não podemos deixar de considerar na análise do desenvolvimento da relação 

entre o fantástico e esse personagem específico, o momento do desfecho das obras. 

Enquanto os outros, incluindo o pai, os vizinhos, e até mesmo os fantasmas (que estão 

presentes somente em sonhos, não na realidade), há ainda uma parcela da outra mãe 

que se transporta para o mundo real e precisa ser, mais uma vez, enfrentada. A mão 

direita, como jurada, consegue passar pela porta e quer resgatar a chave, que agora 

se encontra com Coraline (referência à transferência de poder).  

 Essa mão, tanto no romance quanto no filme, remete ao inquietante de Freud 

(2010) não somente por ser um membro seccionado, mas também por simbolizar a 

influência inevitável que a mãe terá em geral e que, por mais que ela não morra, pode 

ser jogada em um poço, como acontece nas duas obras. A diferença, aqui, se dá na 

maneira como isso ocorre: enquanto no romance, Coraline arma um artifício para 

enganar essa mão e a fazer cair propositalmente em um poço, na animação isso só 

acontece depois de um ataque e a ajuda de Wybie. 

 A mãe, por ser a antagonista direta e a mais complexa, representa e sumariza 

bem toda as outras análises, considerando que é a origem tanto da simbologia usada 

na obra como também dos eventos em si, como criadora desse universo. Com ela, 

portanto, encerramos a etapa das análises com as seguintes impressões: em ambas 

as obras, há a presença dos mesmos sistemas temáticos propostos por Ceserani 

(2006) – o duplo, o indivíduo, a aparição (progressiva) do estranho, monstruoso e 

irreconhecível, a noite e escuridão.  
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Contudo, a maneira de narrar característica de cada obra se altera não 

necessariamente escolhendo seus procedimentos narrativos completamente 

diferentes, mas enfatizando determinados pontos estratégicos: na animação, desde a 

análise das Senhoras Spink e Forcible, muitos dos procedimentos listados por 

Ceserani (2006) aparecem eventualmente, mas notamos uma atenção redobrada ao 

detalhe, uma preferência em ressaltar a teatralidade. O romance, por sua vez, enfatiza 

a capacidade projetiva da linguagem, incluindo todas as metáforas e os duplos 

sentidos encontrados nos diálogos, o que nos leva também a um uso mais expressivo 

da figuratividade. Ainda sobre os procedimentos, segundo Ceserani (2006), em ambos 

é muito forte a presença dos objetos mediadores e, muitas vezes, da aproximação do 

leitor (espectador) por meio de suas emoções. Podemos visualizar a interpolação dos 

procedimentos narrativos e temas tanto nas capas quanto nas obras em si, como 

vemos no esquema a seguir. 

 

Figura 48 — Esquema de procedimentos narrativos do fantástico em Coraline 

 

Fonte: o autor (2019) 

 

  



149 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao pensarmos o processo de transformação das narrativas no decorrer do 

desenvolvimento de novas tecnologias, vemos em Poe (2011) e Machado (2008) que, 

por mais que existam aspectos específicos de cada mídia e linguagem, é um 

movimento contemporâneo o estudo dessas expressões de maneira confluente. Isso 

especialmente no mundo da arte, segundo o estudo desses mesmos autores, cujo 

papel é transformar e questionar forma ou discurso dessas mídias. Em um trabalho 

como esse, cujo objeto abrange não somente uma mídia e sim uma multiplicidade 

delas, observamos a importância de se questionar crenças teóricas tradicionais que 

põe em “caixinhas” específicas os modos de se comunicar. Mostramos aqui que tanto 

na teoria quanto na análise dos objetos, as definições acabam não sendo preto no 

branco como costumávamos pensar.  

Por conta desse aprofundamento específico em cada linguagem, acabamos por 

ignorar, muitas vezes, a contaminação que uma mídia exerce sobre a outra – 

retomamos aqui novamente Baitello Junior (2014): no fim, sempre encontramos 

resquícios da mídia primária – o corpo. Indo além, podemos afirmar que mesmo essa 

mídia possui em comum com todas as outras linguagens que na comunicação, ao 

final, tudo significa e nada de fato é. Se compreendermos as mídias como esse grande 

emaranhado com pontos de conexão, os estudos intermidiáticos, como percebidos 

em Clüver (2011), partem do ponto de vista artístico para compreender como a 

produção de fato modifica a nossa percepção a respeito dos meios de comunicação. 

É nessas zonas de encontro que devem estar focadas as atenções e estudos.  

Ao termos buscado um parâmetro para essa análise dos pontos de encontro entre 

as mídias, particularmente em uma obra como a de Neil Gaiman, acabou se tornando 

natural a busca das orientações de estudo na teoria do fantástico – considerando 

desde sua origem na psicanálise de Freud (2010) e o Inquietante, à teoria literária 

estrutural de Todorov (2014) e autores mais contemporâneos como Roas (2014) e 

Ceserani (2006), responsável pelos parâmetros específicos de análise. Nota-se 

também que mesmo na teoria voltada aos gêneros literários canonizados, como o 

fantástico, não existem parâmetros exatos que o definam e, com o tempo, as próprias 

produções artísticas os modificam. Portanto, assumimos que haja, sim, um modo 
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narrativo relativo ao gênero e, assim, a análise das linguagens não é delimitada ao 

fantástico em si, mas livre para usar características comuns a essa narrativa. 

Consequentemente, conseguimos ampliar uma leitura classicamente literária à 

linguagem cinematográfica da animação. 

O cerne dessa pesquisa se deu, então, buscando encontrar quais são esses 

pontos de encontro e quais são as principais diferenças narrativas que valorizam as 

obras como únicas de acordo com sua linguagem. Notamos que ao aproximarmos as 

características específicas de cada mídia aos procedimentos narrativos e sistemas 

temáticos de Ceserani (2006), o universo de Coraline, ao ser adaptado, não se divide 

em duas obras completamente distintas. Há, de fato, diversas coincidências, não só a 

mérito de enredo, mas das maneiras de narrar e temas utilizados – mas menos ainda 

se reduz à tradicional comparação de fidelidade em que o paralelo entre as obras é 

restrito somente nas diferenças e ao que “não tem na adaptação”. 

Mesmo ao observar o gráfico final das análises, percebemos, no processo de 

adaptação de Coraline, a ampliação do universo e das perspectivas sobre o mesmo 

objeto, o texto fonte. Por mais que o conceito redutivo de fidelidade esteja 

academicamente vencido, a obras adaptadas tampouco se limitam em si, mas criam 

um conjunto de obras complementares, mesmo que não haja continuidade de enredo 

entre elas e uma não dependa da outra para fazer sentido. Notamos que cada um dos 

elementos narrativos pertencentes à adaptação vem a acrescentar diferentes 

perspectivas sobre a obra, como observamos principalmente com os personagens, 

principal fonte da atual análise. Em Coraline, pudemos perceber como a construção 

da vizinhança corrobora com o enredo focado na relação entre mãe e filha e cada uma 

das linguagens apresenta os paralelos de maneira a contribuir com a ambientação, 

sendo ela mais teatral ou psicológica. Ficou de fora do trabalho, infelizmente, por conta 

do escopo da pesquisa, um aprofundamento no próprio local: o papel da casa nessa 

narrativa certamente embasa e potencializa as percepções adquiridas nessa leitura, 

mas mesmo devido a sua importância, tal assunto seria conteúdo para outras cem 

páginas. 

Por mais que a maior parte dos procedimentos narrativos analisados possa ser 

encontrado quase que igualmente em ambos conjuntos de obras, considerando até 

mesmo os paratextos, podemos retomar novamente o debate sobre as 

especificidades da mídia. Se no romance pudemos notar que existe mais 
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figuratividade e projeção da linguagem, por conta da mídia escrita – que para Poe 

(2010) é, sim, mais simbólica – na animação esse mesmo simbolismo é representado 

por meio do uso inteligente dos detalhes e da teatralidade.  

Tais procedimentos narrativos por si são icônicos considerando seu poder de 

imagem, mas, em um contexto narrativo complexo, acabam acrescentando novos 

símbolos à narrativa, e não somente traduzindo a simbologia da literatura para a 

imagem “reconhecida instantaneamente”. A discussão é endossada se considerarmos 

que esses mesmos elementos são encontrados no poster do filme e na capa do livro 

analisada, uma vez que as também utilizamos para apresentar os parâmetros de 

análise. Por mais que a imagem represente graficamente e de maneira icônica os 

elementos visuais, eles não só são (des)conectadas diretamente ao seu equivalente 

do mundo real, eles também são parte importante de uma simbologia própria da obra 

e que satisfaz a leitura específica da mesma por conta do repertório individual dos 

espectadores. 

 É nesse processo que mora a expansão da obra como objeto estético, mas 

também a subversão do senso comum sobre a própria linguagem audiovisual como 

modo representacional. Com tal mudança de perspectivas sobre a mesma obra, 

ampliam-se também as possibilidades de leitura e, consequentemente, a experiência 

estética se modifica e, a cada adaptação consumida, maiores são as possibilidades 

de interpretação e relação do espectador com a obra como um todo. Ao enxergarmos 

dessa maneira as produções adaptadas, seremos capazes de, ao mesmo tempo 

respeitar cada obra individualmente sem perder o valor do todo, enquanto também se 

compreende o papel da tecnologia envolvida e nas escolhas técnicas de cada uma 

delas.  

Se pudermos compreender as obras dentro do contexto tecnológico e, literalmente, 

“aprender a aprender” como lidar com essas narrativas adaptadas, poderemos 

caminhar em direção a uma convivência mais harmônica e produtiva com esses novos 

produtos, lutando contra o que Machado (2008) considerou como uma 

“superficialização” das artes (ver p. 16 desse trabalho). Acrescentamos aqui a 

urgência do desenvolvimento desse novo tipo de análise considerando que estamos 

ainda falando da relação entre cinema e literatura, duas das artes mais consolidadas 

em meio acadêmico, sendo que a tecnologia midiática, atualmente, já está alguns 

passos à frente. 
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Neste trabalho, especificamente, analisamos como a narrativa fantástica e 

elementos ligados ao insólito se comportam nesse contexto plurimidiático e obtemos 

um resultado pontualmente relacionado aos seus procedimentos narrativos. 

Acreditamos ser possível adaptar essa análise não somente utilizando características 

de um gênero artístico, mas também um movimento, um discurso, ou qualquer outro 

parâmetro passível de adaptação. Pensamos que, provavelmente, os resultados 

serão parecidos no que diz respeito à ampliação das perspectivas.  

Tal olhar sobre a arte e, também, sobre as mídias, disponibiliza grande área de 

pesquisa, podendo ser usado, inclusive, na educação. Existem estudos que se 

aprofundam no uso da intermidialidade no aprendizado, numa criação de letramentos 

compostos cujo objetivo é criar no estudante um senso crítico de leitura nas mais 

diversas linguagens midiáticas. Coraline, por ser uma obra intermidiática, e com temas 

facilmente identificáveis às faixas etárias mais joevns, seria uma boa sugestão para 

uma possível pesquisa utilizando adaptações e educação. 

Independente do caminho seguido pela tecnologia, pelas artes, e pelo estudo de 

suas congruências, é importante termos em mente não somente que uma depende 

da outra, como os autores citados nesse texto já deixam claro, mas também que as 

possibilidades de percepção sobre a arte são modificadas, ampliadas, pois outra mídia 

é outro ponto de vista. Assim como o fantástico não é feito de regras específicas, mas 

de nuances que nos afastam e aproximam do que é familiar, toda produção artística 

vai, de alguma maneira, nos gerar alguma experiência, mesmo que negativa, que 

ampliará nossa visão de mundo. 

Uma possível sugestão de pesquisa aprofundada é justamente como, pela história, 

a mudança nos parâmetros tecnológicos ampliou ou modificou a produção estética 

em um contexto intermidiático. Poderíamos considerar os fatores que constituem 

determinado gênero ou tipo de produção artística e como, durante o tempo, as mídias 

acabaram indo ao encontro uma da outra. Há inúmeros exemplos de movimentos e 

escolas artísticas que, sob o mesmo nome, (a dizer alguns: o Surrealismo, o 

Modernismo, o Concretismo, etc.) se expressavam por meio da literatura, da pintura 

e, posteriormente no cinema, usando temas semelhantes em linguagens 

completamente diferentes – quais são as premissas que as unem? Seria somente 

uma concordância discursiva ou há também coincidências no uso da linguagem como 

notamos neste trabalho referente ao modo fantástico? Uma busca mais profunda pela 
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história da arte e das tecnologias poderia responder tais questionamentos e, 

certamente, gerar muitos e muitos outros. 
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