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RESUMO 

Este trabalho busca investigar como os filmes de horror contemporâneos, 

Amizade Desfeita (2014) e Não desligue (2015), usam os meios digitais como 

um canal para uma mensagem de medo. O cinema de horror muda e se 

adapta, não tendo receio de abraçar o novo para experimentar formas 

inovadoras de fazer o expectador sentir medo. No entanto, esse gênero tende 

a ser subestimado pela crítica e o púbico em geral. Partindo disso, o presente 

trabalho tem como objetivo mostrar como o cinema de horror se adapta aos 

novos meios digitais e como ele integra essas mídias na construção de sua 

narrativa. Esse trabalho também pretende analisar como essas mensagens 

estão ligadas com o contexto social da época e mostrar como esse gênero 

propõe uma reflexão acerca dos medos e aflições que a sociedade está 

passando através de sua narrativa. 

 

Palavras-chave: Medo; Cinema de Horror; Mídias Digitais; Amizade Desfeita; 

Não Desligue 
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Introdução 

Essa monografia visa tratar dos filmes de horror e como eles fazem uso 

das mídias digitais, procurando sempre se reinventar. Também abordará sua 

relevância simbólica na relação com contextos contemporâneos, pois muitas 

vezes acabam sendo subjugados como um gênero sem importância. Essas 

obras muitas vezes retratam questões sociais vivenciadas num momento 

histórico, assim como todas as obras cinematográficas no geral (SANTOS, 

2009, p. 16) 

Bauman (2007) fala dos medos e sismos existenciais que estão 

presentes na sociedade humana ao longo de toda sua história. Sendo assim, o 

gênero de horror usa sua própria linguagem para tentar representar o que está 

acontecendo na sociedade da época. O primeiro capítulo desta pesquisa, 

portanto, será sobre o medo e como ele se integra na sociedade e se relaciona 

com os indivíduos desde os seus primórdios. 

Após uma análise mais detalhada sobre o medo, o próximo ponto será 

um estudo acerca dos meios de comunicação. Como eles se portam? O que 

eles trazem para a sociedade? Partindo então para um panorama onde é 

explicitada a relação das mídias com o cinema de horror. Esse diálogo trará 

reflexões do poder da mídia, da identidade que ela proporcionará e da própria 

evolução da mesma dentro do gênero estudado. 

Com toda a transformação que o avanço tecnológico proporcionou e 

proporciona, há uma relação muito forte do homem-meio que incorpora as 

mídias e se torna uma figura ao estilo ciborgue1, como cita Breton (2009).  

Os filmes desse gênero se relacionam fortemente com os meios de 

comunicação, utilizando-os de modo a integrar a narrativa, expressando medos 

e aflições que perpassam o momento histórico em questão. 

 

 

 

1 [...] referente aos novos corpos gerados a partir de uma conexão do corpo humano com 
tecnologia, quando atuam como um só sistema. (VARES, 2013, p. 19) 
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Justificativa 

Visamos ampliar os olhares sobre as produções de horror, que são 

muitas vezes vistas como obras de puro entretenimento por si só, trazendo 

uma reflexão e uma análise da utilização que esse gênero faz dos meios 

digitais enquanto elemento temático da narrativa. Nesse sentido, é interessante 

citar Santos (2009, p. 17), que salienta como essas produções possuem um 

papel social muito relevante, transmitindo sentidos diversos e influenciando de 

diversas formas o sujeito. 

Há uma necessidade de demostrar a capacidade dos filmes de horror 

de conseguirem expressar características de um momento histórico, já que o 

medo pode ser uma ferramenta usada para ensinar e alertar; e está presente 

na sociedade. 

Santos (2009) fala que o cinema é um meio muito poderoso para 

disseminar o medo em uma sociedade, já que a imagem tem bastante 

influência e um poder enorme de sugestão que vai diferenciá-lo da literatura e 

das narrativas orais. Sendo assim, os filmes se adaptam ao momento, o que 

não é diferente na contemporaneidade, onde agora há recursos digitais que 

passam a integrar a narrativa, não apenas como forma de melhorar 

tecnicamente os filmes, mas como elemento temático essencial. 

Dessa forma, há uma necessidade de ampliar os olhares, trazendo 

maior visibilidade e relevância para o gênero, principalmente em relação aos 

dois filmes escolhidos para a análise: Amizade Desfeita e Não Desligue. 

Ambos os filmes foram feitos para o circuito comercial, voltando-se 

para o um público mais adolescente. Eles vão explorar muito o medo externo, 

os temores que esse público tem ao ver sua vida íntima e social exposta sem 

consentimento no meio digital. 

Problema de Pesquisa 

Como o cinema de horror contemporâneo, aborda diversas mídias 

digitais como elemento constituinte do seu gênero? 
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Objetivo Geral 

Investigar como os filmes de horror contemporâneo usam os meios 

digitais enquanto um elemento narrativo e/ou temático. 

Objetivo Específico 

Analisar os filmes Amizade Desfeita (2014) e Não Desligue (2015) e 

como é feita a integração das mídias digitais na construção narrativa de ambos 

em termos de escolhas de linguagem dentro do gênero de horror. 
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A presença do medo 

O medo é algo que está presente desde os primórdios da sociedade, 

pois toda civilização é produto de uma longa luta contra essa força, como 

citado por Delumeau (2009). Talvez ela seja uma parte incompreensível do 

próprio ser humano, tornando-se algo vergonhoso a partir do momento que é 

assumido. “A palavra medo está carregada de tanta vergonha, escreve G. 

Delpierre, que a escondemos. Enterramos no mais profundo de nós o medo 

que nos domina as entranhas.” (DELUMEAU, 2009, p. 14). 

Essa vergonha de assumir ter medo talvez se deva ao fato de o próprio 

ser um sentimento oposto à coragem, embora se trate de um sentimento 

inerente à natureza. Delumeau (2009) diz que o medo acaba sendo uma 

defesa essencial, uma garantia contra os perigos, uma espécie de reflexo do 

próprio organismo ao tentar escapar de algum perigo, como a morte. 

O homem necessita lutar pela sua sobrevivência, e é natural ter medo 

do desconhecido assim como se tem medo de algum animal selvagem: o medo 

de ser devorado por ele, por exemplo. Porém, há necessidade de se lutar 

contra isso, no caso, de ir à caça para obter a comida, mas sempre há o risco 

de ser ferido por algum animal. “ (...) o medo das espécies animais é único, 

idêntico a si mesmo, imutável: o de ser devorado. ”  (DELUMEAU, 2009, p. 23). 

Através disso, pode-se entender que o medo sempre foi visto como 

algo ruim, que desestabiliza as defesas do homem deixando-o sujeito ao que 

vier. Descartes o identifica com a covardia, contra a qual não se poderia muito 

proteger-se com antecedência. ” (DELUMEAU. 2009, p. 24) 

Desse modo, pode haver uma vontade grande de tentar enterrar esse 

sentimento, não se permitindo senti-lo e ignorando avisos de ameaças que o 

corpo tenta passar, porque assumi-lo seria algo considerado desonroso, já que 

talvez seja a coragem a virtude mais aclamada pela sociedade. 

(...) O medo ou o pavor, que é o contrário à audácia, não é apenas 
uma frieza, mas também uma perturbação e um espanto de alma que 
lhe tiram o poder de resistir aos males que ela pensa estarem 
próximos. (...) desse modo, não é uma paixão particular; é apenas um 
excesso de covardia, de assombro e de terror, o qual é sempre 
vicioso. (DELUMEAU. 2009, p. 24). 
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De acordo com Bauman (2008), o medo é algo natural, presente na 

estrutura mental estável, que pode ser mais bem descrito como o sentimento 

de ser suscetível ao perigo; sensação de insegurança e vulnerabilidade. Ele 

lista três tipos de perigos aos quais se tem medo. O primeiro é a ameaça ao 

corpo e suas propriedades; o medo de animais selvagens e do semelhante que 

mata. O segundo é o medo de natureza mais geral, onde se vê ameaçada a 

durabilidade da ordem social, o sustento ou até mesmo a sobrevivência no 

caso de invalidez ou velhice. E por fim, existem os perigosos que vão ameaçar 

a posição na hierarquia social, a identidade e o medo da exclusão social. 

Delumeau (2009), cita em seu livro o autor L. Knochitzky, que vai um 

pouco mais além dos temores citados acima; ele abre um leque que vai 

abordar o medo dos gênios, das forças da natureza — muitas vezes 

destruidora —, o medo dos mortos e, acima de tudo, o medo do desconhecido, 

de tudo que vai preceder e seguir a existência do homem. 

O desconhecido talvez seja a maior forma de dar vida aos medos, pois 

de certo modo ele alimenta a imaginação do ser humano, de maneira que o 

indivíduo vai trabalhar para tentar compreender isso. Delumeau (2009), fala do 

medo da escuridão que experimentavam os primeiros homens, pois estes se 

encontravam expostos aos ataques dos animais ferozes sem ter como saber 

de onde eles viriam, por exemplo. 

Apesar de natural, o medo pode se tornar patológico e criar bloqueios, 

de acordo com Delumeau (2009). Desse modo, há a possibilidade de 

literalmente morrer de medo ou algo ser tão apavorante para a pessoa que a 

deixa paralisada. “(...) Maupassant descreve-o como uma “sensação atroz, 

uma decomposição da alma, um espasmo horrível do pensamento e do 

coração de que só a lembrança dá arrepios de angústia”. (DELUMEAU, JEAN. 

2009, p. 24). 

Delumeau (2009), afirma que ainda hoje, indígenas e até mestiços 

possuem o conceito da doença do pavor, em que o medo faz com que as 

pessoas percam sua alma, posteriormente retida pela própria terra ou por 

pequenos seres maléficos. E para recuperar novamente a alma seria 

necessário ir a uma “curandeira de terror”. 
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É muito comum na história a criação de mitologias para explicar os 

fenômenos relacionados ao medo. E talvez essas culturas tivessem criado 

mitos que tentassem explicar a existência do medo ou uma forma de evitá-lo, 

como se fosse algo ruim ou um agouro. 

Os gregos mesmo, cita Delumeau (2009), acreditavam que toda 

pessoa que encarasse uma górgona na mesma hora ficaria petrificada. Uma 

versão mítica que dá margens à possibilidade de alguém morrer de medo.  

O medo que os antigos sentiam, era algo que eles compreendiam 

como uma força muito poderosa mandada pelos deuses como uma forma de 

punição. De acordo com Delumeau (2009), eles divinizaram os deuses Deimos 

(o Temor) e Fobos (o Medo), e se esforçavam para se conciliarem com eles em 

tempos de guerra, oferecendo até mesmo sacrifícios. E acreditavam que ao 

vencer a guerra, era possivelmente um sinal dos deuses dizendo que 

aceitaram o sacrifício. 

É possível compreender através disso o poder que os antigos viam no 

medo. Um sentimento tão forte que poderia atrapalhar nas guerras: o medo de 

morrer em batalha, por exemplo. E assim, optavam por fazer sacrifícios, pois 

não queriam a desonra de perder os duelos em campo, torcendo para o medo 

aterrorizar os inimigos de modo a desestabilizá-los, novamente aqui o medo 

sendo visto relacionado à covardia. 

(...). Assim, os antigos viam no medo um poder mais forte do que os 
homens, cujas graças, contudo podiam ser ganhas por meio de 
oferendas apropriadas, desviando então para o inimigo sua ação 
aterrorizante. E haviam compreendido – e em certa medida 
confessado – o papel essencial que ele desempenha nos destinos 
individuais e coletivos. (DELUMEAU, 2009, p. 26). 

Por mais que aparentemente o medo seja analisado mais do ponto de 

vista individual, deve-se falar também do medo no coletivo, que “pode ainda 

conduzir a comportamentos aberrantes e suicidas. ” (DELUMEAU, 2009, p. 25). 

As pessoas podem morrer de medo, mas, e as civilizações? A sociedade como 

um todo? 

Há presença do medo nos comportamentos em grupos, e Delumeau 

(2009), fala dessa existência desde os povos primitivos às sociedades 

contemporâneas. Como citado anteriormente, o medo da guerra e 
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consequentemente da morte, é algo que esteve presente nas civilizações 

antigas e rondam os dias atuais da sociedade. 

Dessa forma, há pavores que passam de algo individual para alcançar 

uma esfera coletiva. E, para Delumeau (2009), aqui o coletivo seria o de uma 

multidão mesmo — arrebatada em debandada —, e também um homem 

qualquer na qualidade de amostra anônima de um grupo. Pode-se identificar 

então, um imaginário coletivo, que, segundo Maffesoli (2001), trata-se de um 

espírito de grupo, de um país, de um Estado-nação, de uma comunidade, pois 

o imaginário consegue estabelecer um vínculo nesses contextos. 

Bauman (2008) cita a noção dos icebergs,2 que Attali identificou como 

sendo: financeiro, nuclear, ecológico e social, que podem ser identificados 

como parte do imaginário coletivo. Circunstâncias que provavelmente 

conseguem gerar pânico na sociedade ao atingirem situações críticas. Como 

exemplo, podemos imaginar uma fábrica que não paga há um tempo as 

pessoas que lá trabalham, talvez o medo de uma rebelião dos empregados 

aflija o dono da empresa, por exemplo. Um pavor de uma ação tomada em 

grupo que ganharia muita força. 

O medo então passa a ser bem mais amplo em relação ao medo 

sentido no individual pois, de acordo com Delumeau (2009), o grupo humano 

passa a temer tal ou tais ameaças que podem ser reais ou imaginárias. De 

certo modo é como se o medo no individual fosse algo fraco do indivíduo, 

porém no coletivo seria como uma junção de todos os pavores que se unem 

para se tornar uma arma. 

Será que o medo particular do indivíduo, se adicionados a outros 

medos, criaria então um clima de medo que seria global? Delumeau (2009) traz 

o termo “doenças da civilização”, termo familiar que vai denotar o estilo de vida 

contemporâneo, uma indagação sobre os acúmulos de agressões, medos e 

estresses emocionais, possivelmente vividos no dia-a-dia que provocariam 

situações diversas na sociedade. 

2 O Titanic somos nós (...). Todos nós imaginamos que existe um iceberg esperando por nós, 
oculto em algum lugar no futuro nebuloso, com o qual nos chocaremos para afundar ouvindo 
música. (BAUMAN, 2008, p. 21) 
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Bauman (2008), alega como a sociedade líquido-moderna3 tenta 

conceber-se como um dispositivo para tornar o medo que as pessoas sentem 

em uma coisa tolerável. É como se a sociedade fizesse uso de ferramentas 

que amenizem as “doenças das civilizações” que ela mesma levou o ser 

humano a sofrer. 

Há uma possibilidade de que a sociedade líquida moderna tenha 

apresentado uma nova gama de medos antes desconhecidos. Medos estes 

não menos aterrorizantes como os já citados, mas provavelmente algo que 

complementasse os medos anteriores. Bauman (2008), cita alguns deles como 

sendo: o medo de catástrofe pessoal, o medo de se tornar um alvo 

selecionado, o medo de ser deixado para trás e o medo da exclusão.  

Essa gradação do medo sentido antigamente para esses novos 

sentimentos da sociedade líquida, provavelmente vai surgir a partir da 

mudança de contexto em que os indivíduos da época estão inseridos. Os 

medos de catástrofes naturais ainda existem, porém com as novas 

ferramentas, proporcionadas pelo avanço das tecnologias feitas pelo homem, 

outros medos acabam por surgir na sociedade líquido-moderna. Bauman 

(2008), fala que há um temor sobre as coisas que não temos controle, que 

seria algo incompreensível para as pessoas lidarem. 

A morte na vida líquido-moderna também vai ser entendida de uma 

maneira diferente. Talvez essa mudança se dê pelo surgimento de novos 

artefatos criados pelos humanos. Bauman (2008) cita também de como a 

tecnologia, na qual as pessoas tanto colocam suas boas esperanças, vai 

acabar se tornando numa formidável fonte de medo. 

Com as tecnologias digitais, na era da globalização, os medos passam 

a ser do tipo líquido, “(...) eles flutuam, exsudam, vazam, evaporam...” 

(BAUMAN, 2008, p. 128). O mal agora pode estar em qualquer lugar, vir de 

onde menos se espera e se tornar totalmente adaptável ao meio em que se 

insere. Sem identidade, ele acaba por ser algo oculto, podendo vir de um ente 

3  “Para Zygmunt Bauman, a sociedade atual pode ser classificada como uma modernidade 
líquida (que seria uma substituição do termo “pós-modernidade”, que se tornou muito mais uma 
ideologia do que um tipo de condição humana.” Zygmunt Bauman e a sociedade líquida. 
Disponível em: http://colunastortas.com.br/2014/04/11/zygmunt-bauman-sociedade-liquida/. 
Acesso em: 11 de dez. de 2017  

                                                           

http://colunastortas.com.br/2014/04/11/zygmunt-bauman-sociedade-liquida/
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querido ou de um total desconhecido por meio de dispositivos que nos 

acompanham 24h, têm acessos a nossos mais variados e íntimos dados e 

informações. 

Estamos todos em perigo, e todos somos perigosos uns para os 
outros. Aqueles de nós que já se encontram na extremidade receptiva 
da globalização negativa buscam freneticamente fugir e procurar 
vingança. Os que até agora foram poupados temem que sua vez de 
fazer o mesmo possa chegar — e acabe chegando. (BAUMAN, 2008, 
p. 128) 

Bauman (2008) traz a mídia, nesse contexto, como sendo uma 

autoridade dominante, que defende uma realidade que não se pode ver e nem 

tocar. Desse modo, é como se a mídia confirmasse que os medos não são 

necessariamente imaginários, de uma realidade distante. E isso pode ser 

comprovado observando o exemplo dos reality shows, programas que 

conseguem ter muita audiência ao explorar e tentar trazer situações em que o 

expectador muitas vezes controla o destino dos participantes, pois é necessário 

que tenha sempre uma eliminação. Sendo assim, o programa dá poder ao 

expectador: decidir sobre o destino dos participantes. A contrapartida: uma 

sensação de medo que paira no ar, consequência do prazer em se ter o poder 

de provocar o medo no outro. 

[...] “O destino de Craig e Mary está nas mãos de vocês! ” 
Traduzindo: há uma escolha, e você tem a liberdade de escolher sua 
vítima; pode escolher eliminar um ou outro – mas não pode escolher 
não expulsar nenhum deles ou deixar que ambos fiquem. E 
consequentemente as pessoas em casas podem se sentir atraídas 
para esse tipo de exposição do medo. (BAUMAN, 2008, p. 40) 

De acordo com Bauman (2008), o medo é capaz de se impulsionar e 

se intensificar. Portanto, não é necessário um estímulo muito grande para que 

o medo se difunda e cresça irrefreavelmente. É algo que está presente na 

rotina do ser humano, pois é um sentimento talvez já enraizado pelos motivos e 

propósitos que as pessoas estabelecem. Sendo assim, as novas tecnologias 

talvez sejam um fator que estimulem mais ainda os temores que a sociedade 

sente, tanto individualmente, quanto no coletivo. 

Um exemplo de como a mídia em geral consegue ser uma espécie de 

catalizador e como o medo se propaga irrefreavelmente através dela, foi o 

programa de grande repercussão na história do rádio com “Guerra dos 

Mundos”, programa veiculado dia 30 de outubro de 1938.  
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Orson Welles (1915-1985) era o responsável pela direção do programa 

de teatro radiofônico chamado Mercury Teatre on the Air, que fazia parte da 

rede de emissoras norte-americanas CBS, como menciona a jornalista Rose 

Esquenazi (2015). 

[...] ele decidiu adaptar para o rádio o romance clássico de ficção 
cientifica, de 1897, com o mesmo título, do autor Herbert George 
Wells. Muito ligado ao teatro, Orson Welles tentou dar veracidade à 
história de invasão de marcianos na terra. (ESQUENAZI, 2015)4 

Os ouvintes foram avisados que a peça radiofônica era ficcional, mas 

muitos outros sintonizaram na rádio depois disso.  

A situação de pânico foi tomando conta da população de Nova 
Jersey, muitos acreditaram nos depoimentos das autoridades. 
Pegaram as crianças, o dinheiro e fugiram sem rumo. Não queriam 
dar de cara com marcianos. Logo se formou um grande enfaramento 
nas estradas. Pessoas buzinavam alucinadamente, algumas tentaram 
o suicídio. (ESQUENAZI, 2015)5 

Percebe-se neste exemplo o poder da mídia, o quanto um programa 

veiculado acabou por deixar toda uma população em pânico, mostrando 

novamente como o medo cresce desenfreadamente, não precisando de muito 

estímulo para aterrorizar uma sociedade; e há também o fato da história trazer 

o medo que as pessoas têm do desconhecido, do invasor — no caso, dos 

marcianos. 

Levando em conta todas as questões até aqui abordadas, há diversas 

formas do medo se propagar, diferentes meios e situações em que ele 

aparece. Nesse contexto que nos voltamos ao gênero de horror6 no cinema, 

que vai tentar se configurar baseando-se no contexto social de cada época. 

Lobo (2016) afirma que o gênero de horror deve ser entendido como um 

específico campo intertextual em constante mutação. O horror se transforma a 

cada contexto social. 

Como ocorre em todos os gêneros, os sistemas de códigos e 
convenções que constituem o horror modificam-se ao longo do 
tempo, em aspectos grandes tanto quanto pequenos, modificando 

4 ESQUENAZI, Rose. O dia em que o rádio deixou um país em pânico. Disponível em: 
http://radios.ebc.com.br/todas-vozes/edicao/2015-10/o-dia-em-que-o-radio-deixou-um-pais-em-
panico. Acesso em: 03 de out. 2017. 
5 Idem, Ibidem. 
6 “O medo é alimento essencial para o terror e o horror. (...). Enquanto o terror é sentimento, 
horror é emoção. Stephen King constata que o horror é uma batalha contra a qual se luta 
sozinho. ” (SANTOS, JAIME, 2009, p. 20) 

                                                           

http://radios.ebc.com.br/todas-vozes/edicao/2015-10/o-dia-em-que-o-radio-deixou-um-pais-em-panico
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também os termos pelos quais o horror apela aos receptores. A este 
nível, então, a tarefa analítica é identificar os padrões de tal mudança 
discursiva e relacioná-los a seus ambientes sócio-culturais. (TUDOR, 
1997 in: JANCOVICH, 2002 apud LOBO, 2016, p. 27) 

 
O gênero de horror está presente em diversas situações, como na 

mitologia, já apresentada aqui; a literatura também vai fazer uso desse gênero. 

A arte em geral vai trabalhar com o considerado feio e não somente com o 

belo. Rocha (2016) cita como a arte também retratou desde seus primórdios os 

horrores que assolam a humanidade. Pode-se interpretar que o gênero 

cinematográfico de horror vai se apropriar do medo das pessoas, tanto no 

individual quanto no coletivo, e fazer uso das artes na hora de representá-los, 

buscando inspiração em livros, contos, mitos, etc.  

Partindo do ponto em que o ser humano sente medo do desconhecido, 

talvez se possa comparar o desconhecido como sendo um possível monstro 

para os indivíduos, “Um rinoceronte, totalmente inimaginável na Europa, podia 

parecer um monstruoso unicórnio na visão do europeu recém-chegado à 

África” (ROCHA; 2016, p. 11). Nota-se então que aqui o monstro era descrito 

como sendo o próprio desconhecido. 

De algum modo, as pessoas se sentem atraídas também pelo feio, pelo 

considerado diferente, o grotesco. Pode-se então considerar o feio e o horror 

parte da humanidade, algo que está presente desde sua criação. 

Como observava Schiller (Sobre a arte trágica, 1792), “é um 
fenômeno geral na nossa natureza que aquilo que é triste, terrível, até 
horrendo nos atraia com irresistível fascínio; que nos sintamos 
repelidos e atraídos com a mesma força por cenas de dor e de terror” 
e que devoremos com avidez histórias de espectros capazes de 
arrepiar os cabelos. (ECO, 2007, p. 282 apud ROCHA, 2016). 

Como mencionado, o horror muda de acordo com o contexto da época 

em que está inserido. Rocha (2016) cita pessoas que se reuniam para ver 

execuções em praça pública na Idade Média. De algum modo era uma forma 

de horror, um tipo de dispositivo utilizado para amedrontar as pessoas da 

época para que não infringissem as leis ali presentes. Já levando para algo 

mais atual, esses horrores presenciados são apresentados em salas de 

cinemas, por exemplo, reunindo multidões para ver filmes que vão tratar desde 

a violência ao medo do sobrenatural, mas sempre com o pensamento de que 

aquilo não é real e sim fictício. 



19 
 

As cenas horripilantes, reais ou fictícias, e os monstros e as 
monstruosidades não são só representações do mal e do pecado 
puramente, mas partes da formação do indivíduo. Tudo isso, não se 
pode esquecer, na visão e na relação do indivíduo (...). (ROCHA, 
MURILLO, 2016, p. 11) 

O medo sempre esteve presente e, por mais que seja considerado um 

sentimento “ruim”, o gênero de terror vai usá-lo para o entretenimento. É 

importante nesse momento pontuar que o gênero de terror se divide em: terror 

e horror. 

Como as próprias palavras já fazem deduzir, terror é tudo aquilo que 
aterroriza, aquilo que dá medo, nesse caso, filmes que tratem sobre 
atos terroristas, assaltos, ou qualquer outro tipo de violência pode ser 
considerado de terror. Já o horror está no que horroriza, ou seja, que, 
ao mesmo tempo que dá medo, causa nojo, repulsa ou ojeriza. E é no 
horror que se encontram subgêneros como Exploitation, filmes que 
tratam de violência gratuita ou apelativa; trash, narrativas fílmicas de 
baixíssimo orçamento, muitas vezes caseiros e propositalmente 
improvisados; gore ou splater, que chamam a atenção pelo uso 
excessivo de cenas de escatologia, sangue e violência gráficas; e o 
slasher movie, filmes de serial killers, sobrenaturais ou não, que ao 
longo da trama promovem uma matança descontrolada. (ROCHA, 
2016 p. 15) 

Sendo assim, por incluir uma maior gama de subgêneros, nesta 

pesquisa, procuraremos abordar filmes de horror como objeto de investigação 

principal, que muitas vezes são vistos apenas como um passatempo, levando 

muitas pessoas a não considerarem a importância que muitos desses filmes 

possuem. Rocha (2016), afirma que o audiovisual de horror é interpretado 

muitas vezes como um cinema de mau gosto, sem um objetivo cultural ou 

político bem definido. 

Talvez exista uma tendência de escapismo da realidade ao se ir a uma 

sessão de cinema de horror, porém por mais que o filme seja fantasioso, ainda 

há questões da realidade tratadas ali. Nesse sentido, Santos (2009) cita filmes 

como Vampiros de Almas (Don Siegel, 1956) e A invasão dos Discos Voadores 

(Fred F. Sears, 1956) que expressavam o temor das pessoas em relação à 

Guerra Fria e a Corrida Espacial, por exemplo. 

Se o filme de horror tem o mérito de remissão social, é devido a sua 
habilidade de formar elos entre o real e o irreal — de fornecer 
subtextos. E em função de seu apelo às massas, esses subtextos 
assumem frequentemente uma dimensão cultural. (KING, 1989, p. 
141-142 apud SANTOS, 2009) 

 Há subtextos nas obras cinematográficas de terror presentes em todos 

os períodos, de certa forma isso vai fazer com que o expectador se aproxime 
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desse gênero, pois é como se tornasse uma fuga das situações difíceis 

vivenciadas no real. “Assim, o desconforto sentido durante a exibição do filme 

se dissolvia ao término da sessão, com a promessa de que tudo ficaria bem. ” 

(SANTOS; 2009, apud KING, 1989, p.15). 

As pessoas que vão ao cinema para assistir a um filme de horror 

sabem o tipo de sensação que vão e/ou desejam encontrar, e isso pode ser um 

dos fatores que fazem desse gênero algo totalmente diferente de qualquer 

outro gênero cinematográfico. Rocha (2016) fala de como os filmes de horror 

conseguem criar interatividade com o público, pois haverá um relacionamento 

que se dará por sentimentos comuns, tanto no coletivo quanto no individual, e 

que nos filmes eles serão exacerbados. 

Uma das principais diferenças do gênero de horror é que ele possui 

elementos de linguagem específicos que se diferenciam bastante de outros 

gêneros cinematográficos, talvez isso se dê pelo fato do cinema de horror 

querer representar os pesadelos das pessoas em imagens. “ Os filmes de 

terror possuem uma estética peculiar, em que aspectos técnicos, como 

iluminação e trilha incidental têm maior importância na composição do 

suspense, contribuindo para que o espectador seja induzido ao susto. ” 

(ROCHA, MURILLO, 2016, p. 12). 

Há então uma grande preocupação da indústria desse gênero em fazer 

com que o espectador se sinta desconfortável. As pessoas que ali estão para 

ver um filme de horror querem se sentir assim, tanto que quanto mais 

incômodo for um filme, melhor será julgado e, consequentemente, mais 

lucrativo será para a indústria que produz filmes que dão medo. 

Como alguns exemplos que podem ser citados, temos filmes como 

Bruxa de Blair (1999), dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sánches, que 

trouxe grande repercussão na época devido aos vídeos virais lançados como 

estratégia de divulgação e teaser. A sinopse se trata de estudantes de cinema 

que se perdiam na floresta ao fazer um documentário sobre a lenda de uma 
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bruxa. O filme usava da linguagem FoundFootage7, o que dava um tom mais 

realístico ao filme. Percebe-se então que toda a divulgação do filme foi 

planejada para que ele se passasse como sendo verdadeiro, e a decisão de 

utilizar o foundfootge na linguagem era para o expectador interpretar como se o 

filme tivesse sido realmente encontrado na floresta. 

Pelo gênero de horror ser considerado por parte da crítica como um 

tipo de filme “ruim”, como já citado, nota-se que a indústria do horror não tem 

medo de experimentar novas linguagens e ir além. E em a Bruxa de Blair o uso 

se deu pela câmera digital (mudança recente que impactou a forma de filmar 

com o surgimento de uma nova tecnologia e técnica) e por uma divulgação de 

vídeos que se mostrassem mais próximos ao real. Talvez aqui já se note uma 

mesclagem que a indústria do horror começava a fazer com a então recente 

mídia digital para começar a inovar a linguagem dos filmes desse gênero. 

Devido ao grande sucesso de A Bruxa de Blair, filme que custou 

apenas 50 mil dólares e arrecadou mundialmente 249 milhões de dólares, o 

foundfootage começou a ser utilizado em diversos filmes, e outro grande 

destaque foi Atividade Paranormal (2007), dirigido por Oren Peli. O filme 

também utiliza de elementos parecidos com A Bruxa de Blair, até mesmo a 

divulgação foi feita como se fosse baseada em fatos reais, e a utilização do 

foundfootage era o elemento principal para essa ideia ser vendida. Outro 

grande sucesso de bilheteria. 

Partindo desse ponto, o presente trabalho avaliará como as novas 

mídias, tais como internet, câmeras digitais, websites, entre outros, são 

abordados pelo gênero do horror. E como esses elementos, eventualmente, 

geram um horror de natureza muito particular — como, por exemplo, o medo e 

o fetiche de sermos observados constantemente nas redes sociais, a facilidade 

de propagarmos informações pessoais na internet e de como elas podem ser 

usadas contra a própria pessoa. 

A integração mídia e cinema de horror 

7 “Filmagem Encontrada” é a tradução literal, e é o tipo de filme apresentado como gravação 
encontrada, descoberta depois dos eventos. Às vezes acaba se tratando de um filme se 
passando por documentário. 
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Para McLuhan (1974) a eletricidade possui uma força que impulsiona a 

tecnologia a atingir áreas totalmente remotas, como a caatinga, a savana e o 

deserto. Isso significa que as pessoas podem ser bombardeadas pelos 

conteúdos da mídia onde quer que estejam: 

[...] Um exemplo é o beduíno levando, no camelo, seu rádio transistor. 
Submergir os nativos com torrentes de conceitos para os quais não 
foram preparados é a ação normal de toda a nossa tecnologia. Mas 
com os meios elétricos, o próprio homem ocidental começa a sofrer 
exatamente a mesma inundação que atinge o remoto nativo. 
(MCLUHAN, 1974, p. 31) 

Apesar de a eletricidade ter possibilitado que a tecnologia deixasse de 

ser algo concentrado para se tornar algo descentralizado, percebe-se que 

deixou margens para uma individualização da mesma por parte das pessoas. 

McLuhan (1974) diz que a tecnologia elétrica fica dentro de muros e que as 

pessoas se tornam insensíveis, surdas, cegas e mudas a ela. 

Com esse advento da tecnologia e com as mudanças geradas, nota-se 

uma mudança na relação do indivíduo consigo e com pessoas ao seu redor, 

propiciadas pelos meios de comunicação junto ao conteúdo mostrado por eles. 

E essas mudanças parecem ser aceitas como naturais. 

O conteúdo de um meio é como a bola de carne que o assaltante leva 
consigo para distrair o cão de guarda da mente. O efeito de um meio 
se torna mais forte e intenso justamente porque o seu conteúdo é um 
outro meio. O conteúdo de um filme é um romance, uma peça de 
teatro ou uma ópera. (MCLUHAN, 1974, p. 33) 

O conteúdo abordado pelos meios, no entanto, não pode ser visto 

apenas para o entretenimento ou puramente destituído de uma forma 

ideológica. Muitas outras questões perpassam por tudo que é vinculado na 

mídia 

[...] interpretar politicamente a cultura da mídia exige que se amplie 
a crítica ideológica para abranger a intersecção de sexo, 
sexualidade, raça e classe, e ver que a ideologia é apresentada na 
forma de imagens, figuras, códigos genéricos, mitos e aparato 
técnico de cinema, televisão, música e outros meios, bem como por 
intermédio de ideias ou posições teóricas. (KELLNER, 2001, p. 123) 

De acordo com Kellner (2001) é necessário ver a produção midiática 

em seu contexto. Por exemplo, como os filmes de uma época se relacionam 

entre si e como os gêneros transcodificam posições ideológicas. Por meio 

disso, é possível notar que o conteúdo produzido pelos meios gera modelos 

diferentes, que vão discernir o conteúdo de acordo com o público.  Por essa 
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razão, seria necessário fazer a relação dos filmes com os debates que estariam 

em pauta, para que desse modo possa haver uma percepção de como o meio 

está (re)produzindo as questões sociais da época. 

Ao relacionar determinados filmes com outros exemplos do mesmo 
gênero e com os debates atuais a que remetem esses gêneros, os 
filmes direitistas podem ser interpretados, por exemplo como reações 
a ameaças reais à hegemonia conservadora, portanto, como 
testemunhos de conflitos sociais e contradições atuais. Ou então os 
filmes liberais podem ser interpretados como contestações à 
hegemonia conservadora, e não apenas como pusilânimes variados 
da mesma ideologia dominante. (KELLNER, 2001, p. 136) 

A partir disso é possível notar que é necessário fazer uma análise mais 

intensa do conteúdo abordado pela mídia: seja do telejornal, de um programa 

de TV ou de um filme. Ultrapassar a superfície para poder aprender toda a 

profundidade da mensagem passada, pois nota-se o quanto a mídia atua na 

construção de ideias. 

A leitura diagnóstica da cultura da mídia, portanto, possibilita a 
compreensão da situação política atual, dos pontos fortes e 
vulneráveis das forças políticas em disputa, bem como das 
esperanças e dos temores da população (KELLNER, 2001, p. 153) 

Com o avanço da tecnologia, o modo como as pessoas interagem com 

ela e com a informação passada também vai se modificando e se adaptando. 

Novas formas de interação com os meios são proporcionadas para os 

indivíduos. Kellner (2006) cita as indústrias culturais e o crescimento dos 

espetáculos proporcionados por ela nos novos espaços midiáticos, sendo que 

seus princípios organizacionais continuam partindo da política, da economia, 

da sociedade e da vida cotidiana. 

Por espetáculos, entende-se:  

A multimídia emergente, que sintetiza formas de rádio, cinema, 
noticiários de TV e programas de entretenimento, e do domínio 
crescente do ciberespaço tornaram-se espetáculos da tecnocultura, 
gerando sites de informação e entretenimento, enquanto intensificam 
a forma-espetáculo. (KELLNER, 2006, p. 119) 

Desse modo, compreende-se que com o progresso da tecnologia, a 

mídia intensifica ainda mais uma cultura do Espetáculo. Kellner (2006) cita 

Debord para falar do modo que a sociedade e a mídia estão organizadas 

juntas, tanto propondo quanto consumindo cada vez mais imagens, 

mercadorias e eventos culturais. 
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O cinema e a TV podem ser considerados bons exemplos para se 

pensar a cultura do espetáculo, pois ambos podem trazer conteúdos tanto 

fictícios (filmes de horror, comédias românticas) quanto aqueles mais próximos 

à realidade (reality shows produzidos para a televisão).  

A TV é hoje um meio para programas espetaculares como Arquivo X 
ou Buffy, e espetáculos de vida cotidiana como o The Real World e 
Road Rules, da MTV, ou programas em âmbito global populares 
como o Survivor e Big Brother.” (KELLNER, 2006, p. 130) 

Ao consumir as imagens proporcionadas pela cultura do espetáculo, 

entende-se que o indivíduo sofre transformações em sua identidade8, e irá agir 

através das referências imagéticas às quais foi exposto. 

[...] a cultura da mídia oferece material para fantasia e sonho, 
modelando pensamento e comportamento, assim como construindo 
identidades. (KELLNER, 2006, p. 119) 

Cinema, TV, Internet e outros tipos de mídia exibem todos os dias 

algum tipo de espetáculo que de alguma forma vai influenciar diretamente na 

identidade do indivíduo, pois de acordo com Kellner (2001), pegando a 

televisão comercial como exemplo, é uma mídia que tenta sempre reproduzir o 

realismo representacional, com imagens e histórias que tentam fabricar o real e 

ao mesmo tempo reproduzir essa realidade. 

Entende-se, por isso, que ao entrar em contato com esse tipo de 

espetáculo, o indivíduo passa a ser influenciado pelo conteúdo apresentado.  

[...] as pessoas realmente modelam comportamentos, estilos e 
atitudes pelas imagens da televisão; os anúncios por ela veiculados 
de fato desempenham certo papel na manipulação da demanda do 
consumidor; e, mais recentemente, muitos analistas concluíram que a 
televisão esta desempenhando papel fundamental nas eleições, que 
estas se transformaram numa batalha de imagens travada nas telas 
da televisão. (KELLNER, 2001, p. 303) 

A tecnologia avança e com ela fica mais fácil para o indivíduo se expor 

para o mundo, pois como mencionado, já havia uma tendência de mudança em 

relação a identidade do ser humano. Uma mudança que nasceu dos desejos 

despertados por programas de entretenimento, e que na atualidade ficarão 

8 (...) como notamos, para alguns teóricos, a identidade é uma descoberta e a afirmação de 
uma essência inata que determina o que somos, enquanto para outros a identidade é um 
construto e uma criação a partir dos papéis e dos materiais sociais disponíveis. (KELLNER, 
2001, p. 297) 
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mais fortes ainda na questão do indivíduo se expor aos outros, de mostrar sua 

vida, algo que pode ser bem representado pelas mídias sociais. 

Foi como se uma geração que cresceu junto à mídia e de posse de 
câmeras digitais e filmadoras portáteis documentasse naturalmente 
sua própria vida, como se participasse de um reality show ou 
documentário político. (KELLNER, 2006, p. 139) 

Os seres humanos estão constantemente sendo modificados pelos 

espetáculos da mídia, que proporciona conteúdos através de vários suportes 

midiáticos que surgem por meio da inovação tecnológica. Kellner (2001) cita o 

universo pós-moderno de Baudrillard, onde os pensamentos e comportamentos 

seriam determinados por modelos e códigos; o indivíduo abandonaria o desejo 

pelo real e parte em busca do êxtase da hiper-realidade, do reino do 

computador, das mídias e da tecnologia. 

Partindo desse ponto, é notável o quanto a tecnologia começa a ser 

presente na vida das pessoas. Kellner (2001) traz o fato dela ser uma extensão 

de nós mesmos, assim como propunha McLuhann em relação aos meios de 

comunicação. De certa maneira, estamos convergindo com o conteúdo dos 

meios midiáticos. 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais 
sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 
cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais 
com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a 
partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo 
midiático e transformados em recursos através dos quais 
compreendemos nossa vida cotidiana. (JENKINS, 2006, p. 35) 

Com a convergência dos múltiplos suportes, além do próprio conteúdo 

que proporcionam, há uma alteração na maneira como as pessoas se 

relacionam. “Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e 

desejos também fluem pelos canais de mídia”. (JENKINS, 2006, p. 45). É 

possível perceber os relacionamentos pessoais migrando para os meios 

digitais. A tecnologia possibilita essa mudança no contexto atual, de modo que 

os meios analógicos não vão necessariamente morrer, mas serão substituídos 

pelos digitais, pois estão se tornando obsoletos. “(...) os velhos meios de 

comunicação nunca morrem – nem desaparecem, necessariamente. O que 

morre são apenas as ferramentas que usamos para acessar seu conteúdo – a 

fita cassete, a Betacam. ” (JENKINS, 2006, p. 41) 
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O digital vai proporcionar uma distribuição em massa do conteúdo que 

os indivíduos disponibilizam. A narrativa transmidiática9 permite a criação de 

universos que possibilitam a interação entre vários grupos e o fluxo de 

informação poderá se transformar em algo incontrolável. 

[...] estudantes alcoolizados no colégio local usam seus celulares, 
espontaneamente, para produzir seus próprios filmes pornôs-soft, 
com líderes de torcida se agarrando sem blusa no vestiário. Em 
poucas horas, o filme está circulando na escola, baixado por alunos e 
professores e visto no intervalo em aparelhos de mídia pessoais. 
(JENKINS, 2006, p. 49) 

Considerando as questões até aqui abordadas, é possível perceber 

que o cinema incorpora o contexto em que se apresenta de modo a integrar o 

espetáculo à sua forma e estilo. 

Essas produções cinematográficas são expressões de uma cultura 
que cria visões cada vez mais fantásticas, à medida que a tecnologia 
e a sociedade do espetáculo continuam a desenvolver-se de formas 
inovadoras e algumas vezes assustadoras. (KELLNER, 2006, p. 130) 

Kellner (2001) cita o ponto de vista de Jameson, que aborda como a 

cultura de massa articula os conflitos sociais, medos e esperanças presentes 

no dia-a-dia e tenta contê-los. Os filmes de horror também fazem uso dos 

medos presentes na sociedade, medos capazes de causar incômodo nas 

pessoas e também podendo ter por trás uma crítica social, política e 

econômica. Desse modo, o filme aborda os temores das pessoas de acordo 

com o contexto em que estão inseridas, trazendo também uma ideologia. “[...] 

Filmes como Tubarão [...], poderiam usar imagens utópicas para fazer uma 

crítica da ausência de vida comunitária e de sua destruição por interesses 

comerciais”. (KELLNER, 2001, p. 145). 

O gênero de horror se adapta e muda de modo, por exemplo, a 

aproveitar os novos recursos tecnológicos para transmitir uma mensagem. O 

monstro agora vem da própria mídia, tornando-se uma ferramenta de medo. 

O Monstro é, naturalmente, muito mais versátil, modificando-se de 
tempos em tempos na medida em que os medos básicos da 
sociedade se trajam com as roupagens em voga ou imediatamente 
acessíveis — de forma análoga aos sonhos, que se utilizam de 
materiais da memória recente para expressar conflitos ou desejos 

9 Narrativa transmidiática refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à convergência 
das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores e depende da 
participação ativa de comunidades de conhecimento. (JENKINS, 2006, p. 49) 
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que podem se referir à mais remota infância. (WOOD, 1979, apud 
LOBO, 2016 p. 48) 

Hutchings (2008) fala que a partir de 1950 a televisão passa a ser 

utilizada para contar novas narrativas dos filmes: uma nova moradia para as 

histórias de terror; pois é pelos anos 1930 e 1940 que surgem os primeiros 

filmes de terror mostrando a televisão americana. 

Um bom exemplo de filme de terror utilizando a TV é Poltergeist (1982), 

que traz a história de uma família que começa a ser cercada por 

acontecimentos estranhos, de modo que os fantasmas começam a se 

comunicar com eles através de um aparelho de TV. Neste caso, percebe-se 

que o aparelho de televisão serve de ferramenta para a entrada do espírito 

dentro da casa. Ele se torna parte desse aparelho analógico, de modo que aqui 

não vai importar se a família é rica ou pobre, se ela tiver uma televisão já há a 

possibilidade de se tornar vítima de alguma entidade. “As fronteiras culturais 

são abolidas no mercado comum das mass media”. (MORING, 1997, p. 40) 

É possível notar que agora o monstro assume o midiático para se 

propagar. “E, assim, o corpo do monstro é, ao mesmo tempo, corpóreo e 

incorpóreo; sua ameaça é sua propensão a mudar”. (COHEN, DONALD e 

HUNTER, 2000, p. 28). Ele muda e se adapta ao novo. Na medida em que a 

tecnologia avança e o contexto social muda, o gênero de horror é propenso a 

experimentar o novo e se reinventar. 

Embora as mídias utilizadas em alguns filmes de horror pareçam ser 

uma espécie de portal entre o mundo humano e o dos espíritos, há filmes em 

que a monstruosidade pode ser representada pelo corpóreo e humano com a 

utilização midiática, como no caso de Pânico (1996). No filme, um grupo de 

jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos, sobre 

filmes de terror. Nessa película, o assassino ameaça suas vítimas utilizando o 

telefone analógico da época. “[...] a saga cinematográfica tornou crucial a 

presença do telefone como elemento constituinte do horror.” (BRAVO, 2016, p. 

17, tradução nossa). E já é possível perceber pela cena inicial do filme que o 

assassino observava a vítima, “Em uma cena, Drew Barrymore recebe um 

telefonema onde a voz do interlocutor é sensual e assustadora, durante a 
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ligação ele pergunta o nome dela, porque ele “quer saber para quem ele está 

olhando.” (PUREWAL, 2015, tradução nossa)10 

Percebe-se que o monstro, no caso o assassino, presente no filme 

Pânico começa observando suas vítimas e faz uso do telefone para passar 

uma ameaça, pois no analógico ele acaba se tornando anônimo, trazendo aqui 

a questão do medo do desconhecido. Desse jeito, o telefone é utilizado como 

uma forma de extensão desse monstro.  

E é importante notar como, desde o início da eletricidade, e da 
mesma maneira, a tecnologia elétrica convergiu para o mundo da fala 
e da linguagem. A primeira grande extensão de nosso sistema 
nervoso central – os meios de massa da palavra falada – veio a 
casar-se com a segunda grande extensão do sistema nervoso central 
– a tecnologia elétrica. (MCLUHAN, 1974, p. 302) 

É interessante notar que no analógico o monstro de alguma forma 

consegue ser contido, pois destruindo esse meio, é provável que a ameaça 

também suma. Um exemplo disso está em O Chamado (2002), que traz a 

história de várias mortes que estão ligadas a um estranho VHS que, depois de 

assistido, causa a morte do telespectador em sete dias. 

Com o avanço do digital, o cinema de horror também passa a migrar e 

se reinventar, trazendo os monstros que antes assombravam no analógico, 

para uma mídia digital. O homem passa a ser assombrado por um mal menos 

material, que agora, ao invadir o mundo digital, pode se tornar imortal. “Em 

suma, o que estava guardado nas memórias analógicas das imagens, agora foi 

liberado para um mundo conectado imageticamente – isto é, não é preciso 

mais guardar para preservar as memórias. ” (BRAGANÇA, 2016, p. 4). 

Sendo assim, alguns filmes de horror vão começar a trazer discussões 

em suas narrativas acerca da convergência que ocorre entre o mundo digital e 

o ser humano. O monstro agora se torna uma nova espécie na atualidade e vai 

tentar representar os medos presentes em uma sociedade cada vez mais 

digital. 

 [...] as implosões entre seres humanos e tecnologia podem produzir 
espécies novas, capazes de viver em novas arenas do espaço e do 
tempo, apontando, assim, para uma pós-modernidade que estaria 

10 PUREWAL, Sarah. 11 movies that will make you afraid of your phone. Disponível em: 
https://www.greenbot.com/article/2998882/android/11-movies-that-will-make-you-afraid-of-your-
phone.html. Acesso em: 13 de out. 2017 
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além do ponto atual, em que a tecnologia e seres humanos coexistem 
em relações contraditórias e instáveis. (KELLNER, 2001, p. 399) 

Com o avanço da tecnologia ocorre também uma pulverização de 

produção e emissão de conteúdo no ciberespaço. Kellner (2001) traz uma 

reflexão acerca das maiores possibilidades de debates que esses novos meios 

vão proporcionar, tais como manifestação de diferentes opiniões e visões. O 

meio multimídia passa a permitir essa pluralidade, assim como também vai 

intensificar a cultura do espetáculo por parte das pessoas, como uma maior 

exposição e promoção do indivíduo no universo multimídia. 

Uma economia baseada na Internet vem utilizando a alta tecnologia 
como um médio de promoção, reprodução, assim como de circulação 
e venda de produtos, usando a multimídia e tecnologias avançadas 
para impressionar os consumidores. A cultura da mídia promove 
espetáculos cada vez mais sofisticados para conquistar audiências e 
aumentar o poder e o lucro da indústria cultural. [...] A multimídia 
emergente, que sintetiza formas de rádio, cinema, noticiários de TV e 
programas de entretenimento, e o domínio crescente do ciberespaço 
tornaram-se espetáculos da tecnocultura, gerando sites de 
informação e entretenimento, enquanto intensificam a forma-
espetáculo. (KELLNER, 2006, p. 119) 

Desse modo, os filmes de terror se reinventam, passando a 

experimentar em suas narrativas o universo multimídia, ressaltando ideologias 

acerca da cultura do espetáculo, da promoção provocada por esses novos 

meios digitais e o uso que as pessoas passam a fazer delas, quando se tornam 

uma extensão do homem. 

O medo explorado nessas novas produções parece voltar-se para a 

exposição que as pessoas fazem de si mesmo nas mídias sociais. Como 

exemplo, tem-se a série Pânico (2015), baseada no filme Pânico, de 1996. A 

série mantem a mesma premissa do filme – adaptando-se aos dias atuais – 

pois é através de um incidente de cyberbullying que os assassinatos começam 

a acontecer. “Logo no primeiro episódio já temos uma bomba graças a esse 

vídeo que foi vazado. O novo assassino começa a utilizar as armas que as 

próprias vítimas usavam para se tornarem temíveis, populares e etc.”11 Aqui a 

tecnologia passa a ser integrada como parte da vida dos personagens da série. 

No filme original, o uso do telefone era constante na hora de ameaçar as 

vítimas, já na série, o uso de smartphones, Youtube e outras redes sociais é 

11 FERREIRA, Alexsandra. Scream – Análise 1ª Temporada. Disponível em: 
http://www.desconstruindooverbo.com.br/2015/09/scream.html. Acesso em: 16 de out. de 2017 
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onde o assassino mascarado vai expor os segredos dos personagens e as 

mortes que acontecerão. 

Na série, os adolescentes estão constantemente se comunicando 
através do serviço de mensagens móveis e chamadas de vídeo, bem 
como as redes sociais servem para que o próprio assassino 
compartilhe seus vídeos e chantageia os jovens protagonistas. No 
entanto, as novas tecnologias também são úteis para os 
personagens, que usam os celulares como lanterna, gravador ou 
mesmo como um veículo de relevância para contar suas próprias 
experiências, como como faz Noah com seu podcast; a importância 
da nova mídia é expressa também visualmente, concedendo 
numerosos planos à tela do celular, do computador, dos tablets, etc. 
É, portanto, uma série completamente conectada a um certo 
momento histórico, onde as relações entre os personagens 
dependem, em grande medida, das conexões que eles estabelecem 
através das novas tecnologias. (BRAVO, 2016, p. 17, tradução nossa) 

É possível notar que nos filmes de terror que usam alguma mídia 

analógica como percursora do medo, há a possibilidade de conter o mal 

presente dentro dela, pois trata-se de uma mídia que pode ser destruída por 

sua materialidade. Mas, na atualidade o meio digital permite com que o mal se 

torne algo incontrolável e quase até mesmo imortal, pois perde sua 

materialidade. Breton (2009) diz que o homem vai ser assombrado por um mal 

menos moral do que material.  

Ao se reinventar de acordo com o contexto atual, os filmes de terror 

parecem levar o medo para o universo digital como uma forma de propor mais 

sustos e temores ao seu público, de modo que não precisaria necessariamente 

de um corpo para se propagar. Como exemplos temos o filme A Entidade 

(2012), onde o protagonista encontra um acervo de filmes de 8mm com 

registros de famílias sendo assassinadas. Aqui o monstro está preso nesse 

dispositivo analógico, mas passa a se propagar em diversos lugares ao ter os 

filmes digitalizados pelo protagonista, conseguindo assim uma vida sem o seu 

corpo de origem. 

Trata-se de um demônio que vive nas imagens e somente através 
destas imagens ele se perpetua dentro do ambiente familiar. Ao 
digitalizar os filmes o escritor armazena as imagens que antes 
estavam presas dentro de bitolas físicas em uma mídia de 
característica dispersiva. Assim se por um lado os filmes de 8mm 
podem ser destruídos, por outro a mídia digital pode armazená-los 
em uma memória virtual e preservá-los em uma pluralidade de cópias 
que trafegam descontroladamente através dos caminhos labirínticos 
do ciberespaço. Em suma, o que estava guardado nas memórias 
analógicas das imagens, agora foi liberado para um mundo 
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conectado imageticamente – isto é, não é preciso mais guardar para 
preservar as memórias. (BRAGANÇA, 2016, p. 4) 

O gênero de terror faz uso das mídias digitais para alastrar os temores, 

abolindo assim o corpo analógico antes utilizado para isso. O meio digital se 

torna um corpo perfeito para o medo, pois nele não há como isolar ou conter 

seu conteúdo. 

 Nesse imaginário que tende a redefinir as condições de existência, o 
corpo torna-se o meio cada vez menos necessário pelo qual as 
máquinas se desenvolvem e reproduzem. A luta contra o corpo revela 
sempre mais o móvel que a sustenta: o medo da morte. Corrigir o 
corpo, torná-lo uma mecânica, associá-lo à ideia da máquina ou 
acoplá-lo a ela, é tentar escapar desse prazo, apagar “a insustentável 
leveza do ser”. (BRETON, 2009, p. 17) 

O medo agora faz parte do digital e não necessariamente precisa estar 

presente fisicamente para trazer temores às pessoas, que agora estão imersas 

e conectadas através da internet. 

 [...] o indivíduo imerge em um universo de imagens sintéticas em 
relevo simuladas pelo computador. Toma contato com o sentimento e 
a sensação do real; vive emoções, paixões ou medos que 
reproduzem os da existência. (BRETON, 2009, p 143) 

A partir das questões até aqui abordadas, o presente trabalho, 

portanto, visa analisar os seguintes filmes: Amizade Desfeita (2014), dirigido 

por Leo Gabriadze e Não Desligue (2015), de Alexis Wajsbrot e Damien Macé; 

os dois fazem uso do meio digital. Esses filmes permeiam e trazem discussões 

acerca do tema que esta pesquisa se dedica, fazendo uso da tecnologia para 

passar uma mensagem de medo explorando o contexto ao qual está inserido 

através dos temores da sociedade nessa era de convergência digital. Os filmes 

de terror abraçam o universo digital e exploram possibilidades que são 

permitidas com o avanço tecnológico, inovando também na linguagem 

cinematográfica. 

Os critérios de análise procurarão se constituir a partir da observação 

de elementos da linguagem cinematográfica, tais como a fotografia, a 

montagem, o som, etc., buscando compreender como se configuram ao 

abordar questões midiáticas contemporâneas em concepções diferentes de 

materialidade do medo e do tipo de mídia: se analógica ou digital. 
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Amizade Desfeita (2014) 

O filme Amizade Desfeita (Unfriended), 2014, começa com o vídeo de 

Laura Barns cometendo suicídio. Sabe-se em seguida que a garota foi vítima 

de cyberbullying após um vídeo dela bêbada ter sido divulgado na internet. O 

longa todo se passa na forma de captura de tela do notebook da personagem 

Blair, que utiliza o Skype para falar com seu namorado e outros quatro amigos. 

O grupo é surpreendido ao perceber um sétimo usuário na videoconferência 

com o nome ‘Billie227’, e mesmo desligando e ligando a chamada de vídeo, 

eles não conseguem fazer com que o usuário vá embora.  

Figura 1 – Amizade Desfeita - Personagens interagindo com ‘Billie227’: o conteúdo do print 

mostra o usuário “Billie227” interagindo com o grupo de amigos e também como foi utilizada a 

fotografia do filme, remetendo à captura de tela.  

É interessante notar que os amigos começam a se questionar quem é 

aquele usuário que está presente no Skype com eles, mas que não possui uma 

foto e nem sequer está com a webcam ligada: no começo ‘Billie227’ apenas 

está observando a interação deles para em seguida começar as ameaças. Aqui 

é bem presente a questão da identidade, com a qual Breton (2009) diz que a 

internet nos permite brincar, em que os participantes podem se passar por 

qualquer pessoa, mudar de sexo, idade.  

Adiante é revelado que esse usuário desconhecido na verdade é o 

espírito de Laura Barns, a garota que sofria cyberbullying. É interessante notar 

que ela se apossa da própria arma que foi vítima – a internet – para começar a 

atormentar as pessoas que a vitimaram. Agora o fantasma não precisa possuir 

um corpo físico para se propagar e não se limita ao espaço físico, pois há “Um 
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mundo em que as fronteiras se misturam e em que o corpo se apaga, em que o 

outro existe na interface da comunicação, mas sem corpo, sem rosto, [...] sem 

outro olhar além do olhar da tela. “ (BRETON, 2009, pp. 141 – 142). Esses 

amigos não estão no mesmo espaço geográfico mas, no entanto, o fantasma 

consegue chegar a todos através do meio digital. 

Jenkins (2006) fala do controle que as pessoas assumem das mídias, 

proporcionando a convergência, onde desejos, relacionamentos, memórias e 

fantasias vão fluir pelos meios digitais. Nesse sentido, é possível perceber o 

domínio que o espírito tem sobre os suportes dos quais os protagonistas fazem 

uso – desde o ambiente físico em que estão presentes, às suas redes sociais. 

É o desejo de vingança de Laura Barns que flui pelo ciberespaço guiando suas 

atitudes em relação ao que acontecerá com cada um do grupo. 

A sua vingança se inicia quando o avatar, com identidade 

desconhecida pelo restante do grupo, passa a postar fotos e vídeos 

comprometedoras no Facebook através do perfil deles. Isso acaba gerando 

uma tensão entre os amigos, que começam a especular se aquele usuário 

seria um possível Hacker. 

Nota-se dessa maneira que a entidade primeiramente se aproveita do 

momento em que aquele grupo está imerso no mundo virtual para 

conversarem, um grupo de conversa onde todos os envolvidos estão 

presentes, mesmo que estejam longe fisicamente. A partir disso, a utilização 

das redes sociais é presente na hora de começar a expor os segredos 

sombrios de cada um dos personagens de modo que se espalhe por toda a 

rede, e de alguma forma isso é o que vai gerar o medo inicial no grupo: terem 

seus segredos expostos na internet.  

[...] o indivíduo imerge em um universo de imagens sintéticas em 
relevo simuladas pelo computador. Toma contato com o sentimento e 
a sensação do real; vive emoções, paixões ou medos que 
reproduzem os da existência. (BRETON, 2009, p. 143) 

Trazendo novamente a questão da identidade, a internet vai possibilitar 

aos indivíduos que eles moldem sua aparência e personalidade de acordo com 

o que querem. “A internet permite, dessa forma, essas brincadeiras com a 

identidade e, às vezes brincadeiras tolas na quais um dos participantes se 

esforça por se passar por um outro, por mudar de sexo, de idade etc. 
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“(BRETON, 2009, p. 145). Isso se faz bastante presente no filme, já que a 

entidade demora a se identificar, confundindo-os. É interessante notar como o 

avatar se torna uma espécie de máscara para o sobrenatural, talvez mostrando 

uma possível evolução das máscaras utilizadas em filmes de terror como em 

Pânico (1996) e Halloween (1978), convertendo-as em um artefato digital. 

Delumeau cita R Caillois: 

Máscaras e medo, máscaras e pânico estão constantemente 
presente juntos, inextricavelmente emparelhados [...] (o homem) 
abrigou atrás desse segundo rosto seus êxtases e suas vertigens, e 
sobretudo o traço que ele tem em comum com tudo o que vive e quer 
viver, o medo, sendo a máscara ao mesmo tempo tradução do medo, 
defesa contra o medo e meio de espalhar o medo. (DELUMEAU, 
2009, p. 27) 

É através dessa máscara, possibilitada pela internet, que a vingança se 

inicia. Além de expor cada um do grupo em suas próprias redes sociais, a 

entidade coloca um contra o outro: expondo fotos de traição, fazendo 

perguntas e dando tempo para eles responderem, e caso não façam, eles 

morrem. 

O controle exercido pela entidade se dá por todo o espaço cibernético: 

desde as contas das redes sociais ao computador de cada um do grupo. Aqui é 

possível notar o quão forte um espírito se torna ao fazer uso de um mundo todo 

conectado. O corpo físico não se faz presente, mas é através do virtual que o 

mal cresce de forma cada vez mais assustadora. 

No espaço cibernético, o indivíduo livra-se das coerções da 
identidade, metamorfoseia-se provisória ou duradouramente no que 
quer sem temer o desmentido do real, desaparece corporalmente 
para se transformar segundo uma profusão possível de máscaras, 
para se tornar pura informação, cujo conteúdo e cujos destinarias ele 
controla com cuidado. (BRETON, 2009, p. 145) 

É através do controle que o espírito de Laura Barns começa sua 

vingança com cada um do grupo, inicialmente não permitindo que se 

desconectem, os ameaçando de morte caso o façam. Depois mostrando a falta 

de controle deles sobre seus próprios aparelhos tecnológicos e redes sociais, 

como notebook e Facebook. A partir do momento que o espírito se torna parte 

do ciberespaço, ele toma conta de todas as informações e dados presentes 

naquele ambiente. E ter acesso à informação é um modo de ter poder sobre os 

outros. E assim, a entidade começa a fazer uso disso para expor o grupo nas 
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próprias redes sociais, onde aquela informação não será perdida e outras 

pessoas os avaliarão. 

É interessante notar que a linguagem cinematográfica do terror se 

adapta a um novo formato no filme Amizade desfeita.  A fotografia é feita 

através da captura de tela do notebook da personagem principal, modificando 

desse modo a relação e a interação do espectador com a obra. Tudo o que é 

visto se passa na tela do computador de Blaire – a música que ela escuta, sua 

página pessoal do Facebook, a caixa de entrada de e-mail, suas mensagens 

pessoais, o Youtube e os vídeos relacionados ao que a personagem assistiu —

é como se fôssemos os seus olhos. 

Pela fotografia ser uma espécie de captura de tela, só se entra em 

contato com a personagem Blaire a partir do momento que seu namorado a 

chama para uma conversa de vídeo pelo Skype. É nesse instante que os 

outros integrantes do grupo são apresentados. Sendo assim, a visão dos 

cômodos onde os personagens estão situados acaba se limitando à 

proximidade que as pessoas ficam da Webcam. 

Há presenças de planos já utilizados no cinema — close, primeiro 

plano, plano geral, etc. —, porém há uma adaptação desses planos para a 

mídia que o filme se passa. Para exemplificar, os personagens basicamente 

são enquadrados em Plano Próximo12. Há bastante utilização de Close, 

principalmente em cenas onde os personagens estão desesperados devido às 

atitudes da entidade. A mudança para planos mais abertos, como o plano 

geral, ocorre no momento em que o espírito começa a matar os personagens, 

transmitindo as mortes pela Webcam deles. Nesse momento, é quando se tem 

uma maior noção do espaço onde eles estão inseridos, pois o plano se abre 

exatamente para mostra-los morrendo – essa mudança para planos abertos é 

feita afastando o computador do rosto da pessoa, possibilitando ampliar a visão 

que a webcam vai captar. 

O close é bastante utilizado para mostrar emoções no cinema 

tradicional, e aqui também vai manter esse papel. A cada morte que acontece, 

é notável ver que os personagens colam o rosto muito próximo à Webcam, 

12 Plano Próximo: enquadra a figura humana da metade do tórax para cima. 
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uma forma de enfatizar o desespero que estão passando. Há um personagem 

na trama que acaba deixando a Webcam mais alta, de modo que ele começa a 

ficar em pé e caminhar pelo espaço em que está inserido, isso pode ter sido 

utilizado como uma forma de variar os planos, não deixando todos os 

personagens sentados e/ou deitados a todo momento. 

 

Figura 2 – Amizade Desfeita - Utilizando o Close: É presente na imagem o desespero dos 

personagens, que acabam aproximando o rosto da webcam para criar o close, plano mais 

representativo para passar emoção.   

As redes sociais são tão utilizadas pelo filme, que até no momento de 

pedir ajuda, a personagem principal recorre ao Chatroulette13, pois a entidade 

começa a controlar os recursos que controlam da tecnologia, como o telefone e 

a energia elétrica. McLuhan (1974) fala que a luz elétrica é informação pura, e 

que não fica centralizada e ainda consegue eliminar fatores de espaço e tempo 

Pode-se deduzir, então, que, ao dominar o meio digital, o espírito ainda 

consegue influenciar outros meios que fazem uso da eletricidade. 

Outros recursos utilizados pela entidade é que quando os participantes 

do chat tentam de algum modo retomar o controle – fechando janelas do 

computador, desligando aplicativos de música, tentando desconectar do chat 

—, eles não conseguem, porque o espírito faz uso dos problemas que a 

13 Um chat em vídeo onde não se escolhe com quem irá conversar, pois são pessoas aleatórias. De modo 
que caso não goste do que está vendo, basta clicar em “próximo” e outra pessoa diferente aparece. Link 
do site: https://www.chatroulette.com/ 
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tecnologia também vai proporcionar como: travamento do computador, 

anúncios de sites pulando na tela, internet lenta ou sem conexão. 

 Há elementos de linguagem no filme que se fazem presentes em 

outros filmes de terror também, como o uso da iluminação. A maioria dos 

personagens está imerso em um ambiente escuro, o que pode ser explicado 

por alguns deles estarem em seus quartos. Outra técnica utilizada é escurecer 

a tela da Webcam da pessoa que está prestes a morrer e em seguida iluminá-

la e ter alguma ação terrível acontecendo com o personagem; uma espécie de 

corte seco, para em seguida assustar o expectador com alguma cena de morte. 

É interessante analisar que o filme também faz uso da estética Glitch 

Art14, presente em todo o momento do filme. A escolha por usar esse recurso 

pode ser interpretada como uma forma de passar ainda mais realismo durante 

a trama, pois toda a interação dos personagens se dá por uma conversa de 

vídeo, sendo que na realidade realmente haverá momentos que a internet vai 

ficar lenta e a imagem de transmissão irá falhar, apresentando erros e 

distorções. O recurso também vai ser utilizado como uma espécie de pré-aviso 

de que algo ruim está para acontecer ou como uma forma de ocultar alguma 

cena com muito sangue e que seria considerada nojenta ou mórbida demais. 

14 “Glitch Art é um movimento artístico que manipula erros eletrônicos em busca de 
determinados resultados estéticos em imagens. Em outras palavras, ele propositalmente 
corrompe dados e códigos para obter obras visuais diferentes, com uma linguagem que 
representa o mundo digital.” O que é Glitch Art e como aplicar o recurso em suas fotos?. 
Disponível em: http://www.blogsenacsp.com.br/o-que-e-glitch-art/ . Acesso em: 27 de out. de 
2017 

                                                           

http://www.blogsenacsp.com.br/o-que-e-glitch-art/
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Figura 3 – Amizade Desfeita - A Estética Glitch Art no filme: cena mostrando o uso da estética 

Glitch Art, onde há falhas no sistema, no caso da conexão de internet, e também usado como 

forma para partes da morte que está acontecendo. 

Não há uma trilha sonora específica no filme. Há momentos em se 

escuta música tocando, porém são músicas que a personagem Blaire escolhe 

no iTunes. Assim o expectador escuta o que a própria personagem está 

ouvindo no momento. Outra forma do som se fazer presente é através de feitos 

sonoros tirados dos próprios dispositivos eletrônico como: o clique no mouse, o 

barulho das janelas do computador fechando, o digitar do teclado. Há também 

sons que o microfone do computador dos personagens vai captar do ambiente 

externo — como o bater da porta, barulho do liquidificador, sirenes da polícia —

, principalmente na hora das mortes. O filme basicamente faz uso de som 

diegético, sons que os personagens fictícios podem escutar em cena, para 

fazer com que o espectador realmente tenha uma imersão; que sinta que está 

de frente para o computador de Blaire. 

Outro ponto a ser abordado é que as janelas que a personagem 

principal abre sempre ficam abertas, possibilitando ao expectador ver as abas, 

aplicativos, chats e outros recursos com os quais ela está interagindo.  

Figura 4 – Amizade Desfeita - Utilização de vários aplicativos: Cena que mostra a personagem 

Blaire com várias abas e aplicativos abertos como: o navegador web, o Skype, um pouco da 

área de trabalho e também ela movendo itens para a lixeira.  

O filme traz muito a questão das pessoas se tornarem escravas da 

tecnologia. Tanto ao se exporem quanto ao gravarem uma cena de sexo, 

carregar no computador e negligenciar a possibilidade disso se tornar viral. 
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É isso que o filme analisado explora: o medo de ter a vida pessoal e 

íntima exposta no mundo virtual, um sentimento presente nos dias de hoje 

devido às possiblidades que a tecnologia permite. E fica bem explícito, pois, 

tudo parte de um espírito que quer vingança por ter tido vídeos 

constrangedores espalhados na internet. E a forma que a entidade vai fazer 

isso será utilizando os recursos tecnológicos para se vingar na mesma moeda. 

A entidade vai brincar e explorar cada vez mais fundo esse medo no 

filme. Fazendo jogos e espalhando cada segredo do grupo de amigos no meio 

virtual. Aqui, o medo dessa exposição sem consentimento por parte das 

pessoas vai se propagar na forma da Entidade, no controle que ela vai exercer 

nos meios digitais. A entidade não permite que eles desliguem seus 

computadores, ela faz uso desse vício por redes sociais como sua arma.  

 

Não Desligue (2015) 

O filme Não Desligue foi lançado em 2015. A premissa do filme gira em 

torno de dois protagonistas, Sam e Brady, que possuem um canal da internet 

onde expõem sues vídeos. O conteúdo do canal apresentado por eles e alguns 

amigos traz vídeos deles fazendo ligações para pessoas desconhecidas para 

passarem trotes de mal gosto. 

Já na cena inicial do filme é exemplificado para o expectador o tipo de 

conteúdo presente nos trotes. A abertura começa com uma mulher recebendo 

uma ligação em que um policial diz que alguém invadiu a casa dela e que eles 

estão tomando atitudes para garantir a segurança dela e pedem para que ela 

se tranque e se esconda no quarto, enquanto continuam com ela na linha para 

tentar acalma-la. Porém, eles começam a usar de recursos proporcionados 

pela tecnologia e começam a aterrorizá-la cada vez mais em relação a 

situação, como gerar barulhos de tiro através do telefone. Desesperada, a 

mulher sai correndo do quarto largando o telefone e é nesse momento que eles 

avisam que tudo aquilo não passava de um trote, porém ela não escuta essa 

parte. 

A partir disso seguem-se cenas mostrando outros trotes feitos por esse 

grupo de amigos, mostrando plataformas e aplicativos de vídeos em que o 



40 
 

grupo de amigos posta. Eles gravam todos os trotes e os postam online, de 

modo a ganhar muitas visualizações e, de certa forma, fama por esse tipo de 

postagem. É interessante notar que aqui temos novamente a questão da 

mudança de identidade que os meios vão permitir, como já mencionado 

anteriormente: eles se identificam no canal que postam os vídeos, porém é 

através do telefone que eles se escondem para passar o trote. Algo que remete 

a filmes como Pânico (1996) e Quando um Estranho Chama (2006). 

Aqui o telefone é integrado com recursos que vão permitir tanto a não 

identificação de chamada quanto possibilitar a mudança de voz, recursos 

utilizados para manter o anonimato de ambos os garotos. McLuhan (1974) fala 

do telefone como uma forma de participação comunal, pois há tempos ele vem 

sendo utilizado para trotes, e o autor do trote ia até as casas para ver o 

resultado da sua brincadeira. Desse modo é possível perceber que o telefone 

era utilizado para proporcionar diversão também, porém havia uma 

necessidade de estar presente depois para ver o resultado da brincadeira. Algo 

que agora se reconfigura, pois no filme analisado o gozador grava as reações 

das pessoas para em seguida expô-las na internet, e de certa forma ganhar 

audiência com isso. 

Devido a exposição de Sam e Brady, eles acabam se tornando um tipo 

de espetáculo por causa dos vídeos que fazem. Kellner (2001) fala sobre os 

desafios da era contemporânea, — como o desafio tecnológico, que escapa ao 

controle; o espírito de pânico e ansiedade tomando conta da sociedade em que 

o poder sociopolítico e suas instituições não parecem ser capazes de 

solucioná-los —, no filme os garotos passam por momentos instáveis 

emocionalmente como: fim de namoro, o termino do colégio, a desavença com 

os pais, etc. Ou seja, situações de medo do desconhecido e de certo modo um 

“espírito de pânico e ansiedade em relação ao presente e ao futuro.” 

(KELLNER, 2001, p. 413). Sendo assim, essa exposição que eles fazem de si 

mesmo passando trotes pesados, pode ser vista como uma válvula de escape 

da realidade, e a exposição digital de certa forma os alimenta com a fama. 

À visibilidade é preciso somar uma dose de sofrimento, fundamental 
para a requerida reforma que deve ser, mais do que dos corpos e 
comportamentos, da própria alma. E o próprio sofrimento também 
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deve encontrar sua sede não mais no corpo e sim na alma: a culpa. 
(BRUNO, 2004, p. 114) 

Sam e Brady têm noção da visibilidade que eles ganham devido aos 

vídeos postados, de modo que eles não param. Porém, perdem a consciência 

sobre a exposição que eles fazem de si e também não pensam a respeito do 

conteúdo dos vídeos, já que há chances de algumas pessoas não gostarem 

desse tipo de material. Ou seja, eles são imprudentes e ignoram o fato de 

estarem expostos em uma rede digital onde as informações se espalham e se 

desdobram em consequências na realidade. 

O fato de a vigilância estar hoje intimamente vinculada à troca de 
informações, às ações e movimentos cotidianos dos indivíduos, 
juntamente com a ‘redução’ destes às informações que eles 
produzem e acessam, os tornam quase que continuamente expostos 
e muitas vezes inconscientes desta exposição. (BRUNO, 2004, p. 
120) 

Por serem inconscientes à exposição que fazem de si mesmo, acabam 

por caírem em sua própria armadilha. Triste após seu termino de namoro, Sam 

passa a ficar mais em casa e começa a verificar suas redes sociais, até que 

aparece um pedido de amizade com a foto de uma Garotinha chamada Izzy. 

Sam rejeita o pedido. Brady decide então ir lá para anima-lo.  

A noite começa regrada a cerveja, videogame e muita comida até que 

decidem começar a passar trotes. Nesse momento é presente o uso de 

equipamentos tecnológicos, como câmeras digitais e smartphones. Kellner 

(2001) dá exemplos desses equipamentos sendo utilizados para registro de 

violência policial e, no filme, de certa forma eles também vão ser usados para 

expor uma violência, mas levado para algo como “uma violência inofensiva”, 

pois seria uma forma de brincadeira. 
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Figura 5 – Não Desligue - O uso de Equipamentos Digitais: na cena está Sam e Brady, os 

protagonistas, utilizando uma câmera digital para filmar a si mesmos aplicando trote em 

pessoas para em seguida postar no canal deles na internet.  

Em certo momento do filme eles recebem uma ligação, a voz do outro 

lado da linha é calma, mas sinistra. Brady e Sam acabam recebendo uma dose 

do seu próprio jogo de trotes. O homem do telefone começa a fazer algumas 

ameaças e falar que não acha essas brincadeiras, que eles expõem, 

inofensivas e divertidas e que há consequências para elas. Nesse momento 

ambos acabam desdenhando o anônimo do outro lado da linha, e desligam o 

telefone, porém ele não para de ligar.  

Com o passar do tempo Sam e Brady decidem atender novamente ao 

telefone, e é aí que as coisas começam a piorar. O homem ao telefone se 

identifica como “Sr. Lee” e começa a falar o endereço onde Brady mora, é o 

momento que os personagens ficam assustados, pois eles não sabem com 

quem estão falando, porém a outra pessoa na linha sabe todas as informações 

sobre eles.  

Aqui é bem notável que a visibilidade que eles têm no meio digital, 

através de redes sociais, acaba se tornando uma arma para o Sr. Lee usar 

contra eles mesmos, pois ele passa a ter acesso a toda informação pessoal de 

cada um deles, usando-a para controlá-los a seu bel prazer. A informação se 

torna poder na mão das pessoas. 

De acordo com Bruno (2004): 

A vida privada e íntima é aqui exposta à visibilidade não por um 
desejo deliberado do indivíduo, mas pelo fato de suas ações em 
esferas públicas ou semipúblicas se converterem facilmente e quase 
que imediatamente em dados e informações que concernem à esfera 
íntima e privada (dados biográficos e biométricos, desejos e 
preferências pessoais etc.) sem que o indivíduo tenha o controle 
sobre estas fronteiras. (BRUNO, 2004, p. 121) 

E é através desse controle que as coisas começam a sair de rumo. O 

Sr. Lee começa a ameaçá-los para não desligarem o telefone novamente, pois 

se fizeram isso haveria consequências. E então manda uma foto para eles, 

através do celular, mostrando os pais de Brady amordaçados. 
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É interessante notar que o homem do outro lado da linha passa a ter 

um controle total dos dispositivos digitais presentes na casa de Sam. Eles 

tentam ligar para a polícia, e acabam conseguindo falar com outra pessoa na 

linha, mas então o Sr. Lee começa a rir deles, pois ele tomou conta até das 

ligações que eles fazem. O mal aqui é corpóreo, porém faz uso da tecnologia 

para assustar suas vítimas, controlá-las a partir de dispositivos usados para 

diversão e exposição, e estender seu poder para além de sua materialidade 

corpórea. Podemos relacionar essa dinâmica com o que Breton (2009) fala 

sobre o espaço cibernético, que irá possibilitar uma metamorfose, provisória ou 

duradoura, da relação entre corpo e máquina. 

Nota-se que os personagens se sentem seguros em relação às 

ameaças até o momento em que o perseguidor revela o endereço deles, 

revelando que não é seguro para eles nem dentro de sua própria casa. E é aí 

que os personagens percebem que o Sr. Lee está vigiando cada passo deles 

de dentro da casa. 

Os dispositivos tecnológicos se estendem por toda o espaço, de modo 

que o Sr. Lee consegue controlar remotamente até mesmo a luz elétrica dos 

cômodos onde ela é ativada por algum dispositivo inteligente. A tecnologia 

presente na casa acaba tornando-a uma espécie de prisão para Sam e Brady, 

que em um dado momento acham que o inimigo está realmente dentro de 

casa.  

A telepresença é uma tecnologia que permite que operadores 
situados remotamente possam receber feedback sensório suficiente 
para sentir como se estivessem realmente na localização remota e 
capazes de realizar uma série de tarefas. (SANTAELLA, 1980, p. 7 
apud FISHER, 1999) 

O Sr. Lee começa então a fazer jogos com os personagens, falando 

que eles terão que decidir quem vive e quem morre. Nesse momento ele liga a 

TV da casa e mostra um rapaz amarrado com um saco plástico na cabeça, é 

um dos amigos de Sam e Brady, que também participa do canal na internet 

com eles. Para ele sobreviver, Sam tem que matar Brady, mas isso não ocorre 

e o amigo deles acaba morto.  

É relevante falar aqui que no momento da morte do garoto, o Sr. Lee 

começa a indagar aos protagonistas quantas visualizações aquela morte traria 
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ao canal deles. Pode-se considerar uma crítica ao tipo de entretenimento de 

mal gosto presente nas redes sociais, coisas que de algum modo expõem a 

vida íntima de si ou de outros. Aqui o inimigo faz uso da tecnologia digital 

utilizada pelos protagonistas tornando-a uma arma contra eles. Kellner (2006) 

fala de como a tecnologia digital era um instrumento asséptico de guerra em 

que qualquer um dos lados poderia usá-la para direcionar aos seus próprios 

interesses. 

A TV, controlada pelo Sr. Lee, é de grande papel na narrativa do filme, 

pois é onde ele vai expor imagens das pessoas que agora estão sob o seu 

poder. E em dado momento do filme aparece o vídeo de uma menininha sendo 

gravada dando boa noite para seu pai. E nesse momento Sam percebe que a 

menina do vídeo é a pessoa que ele rejeitou em sua rede social, a Izzy. Aqui a 

televisão tem como papel fazer com que Sam e Brady tenham um 

envolvimento maior ao verem seus amigos sendo mortos ou até mesmo no 

vídeo da menina dando boa noite para seu pai. McLuhan (1974) cita que o 

assassinato de Kennedy foi um marco que deu força à televisão pois criou um 

envolvimento maior do telespectador com o acontecimento no momento em 

que ele aconteceu. É como se, ao transmitir um evento pela televisão, espera-

se que o impacto emocional se torne mais forte. 

Figura 6 – Não Desligue - A TV como catalizador emocional: Nesta cena é apresentada a 

menina Izzy, e é apresentada na TV para tentar criar um impacto emocional mais forte para os 

protagonistas, pois ela era a filha do Sr.Lee e foi morta pela brincadeira feita por Sam e Brady.   

Ao perceber que a menina que aparece na TV é a mesma que Sam 

recusou na rede social, ele volta ao notebook para verificar quem era ela. E, ao 
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fazer isso, ele percebe que há muitas fotos e vídeos dele e seus amigos 

curtindo momentos juntos, momentos esses que que foram registrados há 

meses. Ou seja, o Sr. Lee estava observado e registrando tudo desse grupo de 

a amigos há tempos. Essa vigilância utilizada pelo inimigo se da através de 

dispositivos digitais portáteis – como celulares e câmeras digitais – e se torna 

mais profunda ainda quando o Sr. Lee passa a ter acesso aos vídeos e fotos 

que o grupo posta de si mesmo ao exporem nas redes sociais.  

Câmeras de circuito interno, chips informáticos e bancos de dados 
eletrônicos vêm sendo descritos, por diversos autores, como peças 
de um aparato global de vigilância (...), que não mais se restringe aos 
espaços fechados das instituições, mas se estende tanto sobre 
dimensões alargadas do espaço físico quanto sobre o ciberespaço, 
ampliando enormemente o número de indivíduos sujeitos à vigilância 
e à capacidade de coleta, processamento e uso de informações a seu 
respeito. (LYON, 1994 et al. Apud BRUNO, 2004, p. 116) 

É tendo acesso a essas informações que o Sr. Lee começa o jogo dele 

com os protagonistas, como já mencionado. Ao verificar a página da garota 

Izzy, Sam acaba achando um vídeo de seu aniversário, em que começam a 

aparecer cenas de Brady transando com alguma garota, que ao final do vídeo é 

revelado ser a namorada de Sam. É então que o inimigo revela estar com a 

namorada dele presa e que só vai poupar a vida dela se ele matar Brady.  

Novamente tem-se aqui Sr. Lee castigando os protagonistas através da 

exposição deles, pois Brady se filmou transando com a namorada de Sam. 

Aqui é mostrado o sofrimento que o inimigo quer causar a Sam, pois ele terá de 

escolher entre salvar seu amigo ou sua namorada. Bruno (2004) fala que é 

preciso somar uma dose de sofrimento à visibilidade, pois a vigilância moderna 

incide sobre a interioridade, atingindo a própria alma dos indivíduos através da 

culpa. E é isso que o Sr. Lee quer que os protagonistas sintam: culpa. 

Na mesma página da garotinha Izzy, os protagonistas veem o vídeo 

deles passando um trote, que é a primeira cena do filme, e matérias sobre um 

suicídio. É revelado então que aquele trote que parecia inofensivo teve grandes 

consequências: a mulher tinha largado o telefone antes deles falarem que se 

tratava de um trote. Ela então pega uma arma e vai atrás da filha dela, ao 

chegar no quarto a filha não está, uma porta se abre e ela se assusta 

disparando a arma. É quando a mulher percebe que tinha atirado em sua 

própria filha e se mata. A partir daí é revelado ao telespectador a real 
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motivação do Sr. Lee: vingar a morte de sua mulher e sua filha. Ou seja ele é 

movido pela vingança e faz uso dos mesmo artifícios que causaram a morte de 

sua família para atormentar os protagonistas e mostrar as consequências que 

uma brincadeira gerou. Levando aqui também Sam e Brady a sentirem 

novamente o sentimento já citado: culpa. 

Partindo agora para questões mais técnicas, após a cena inicial, é 

apresentado ao espectador que aquilo não se passava de um trote e isso vai 

ser feito através do foundfootage. E é através desse tipo de filmagens que os 

personagens começam a ser apresentados. 

O espectador vê os personagens como se estivessem assistindo a 

algum vídeo do Youtube, onde eles começam a falar sobre os trotes que eles 

passaram, rindo da reação das pessoas aos quais eles fizeram a pegadinha. A 

partir do Close no rosto dos personagens há um momento em que a tela 

congela e aparece o nome do personagem envolvido por vários efeitos, 

tentando trazer uma aparência de vinheta, algo muito presente em vários 

vídeos de Youtube nos dias atuais. 

 

Figura 7 – Não Desligue - O Glitch Art como vinheta: Nesta cena é o momento que os 

personagens começam a ser apresentados. É utilizado recursos da estética Glitch Art e 

também remete a vinhetas utilizadas em vídeos no Youtube nos dias atuais. 

As cenas que se seguem são como se fossem capturas de telas, pois 

os mostram carregando os vídeos nas redes sociais, a quantidade de curtidas 

que eles tiveram do material, quantas pessoas estão compartilhando, 
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comentando e principalmente: mostram a crescimento rápido que o canal deles 

vai ganhando a cada vídeo de trote que eles postam. 

Por mais que seja mostrado como se fossem capturas de tela, nunca 

se mostra exatamente uma visão da tela do computador em sua totalidade. 

Aqui os cortes do filme focam em coisas específicas como: os comentários, ou 

o número de inscritos do canal subindo cada vez mais, a parte da tela 

mostrando o vídeo sendo exibido e as pessoas comentando. Enfim, são 

enquadramentos mais específicos que visam focar no que vai percorrer 

futuramente por todo o filme: a exposição que eles fazem de si e ganho de 

visibilidade que recebem, perdendo de algum modo o controle de quem os 

assiste e sem pensar em possíveis consequências. 

Os cortes das cenas são específicos e rápidos. Há momentos em que 

aparecem várias cenas de pessoas interagindo com o canal deles. E junto a 

essas cenas, há um quadro mostrando sempre a quantidade de visualizações e 

inscritos do canal subindo, remetendo, desse modo, à popularidade que o 

grupo vai ganhando nos meios digitais.  

Figura 8 – Não Desligue - Interação Digital: Plano em que mostra várias pessoas assistindo 

e/ou interagindo com o material postado por Sam e Brady. O contador de visualizações 

também está presente, mostrando desse modo que eles estão atingindo grande popularidade. 

É interessante notar que a maioria dos comentários que aparecem são 

de pessoas apoiando esse tipo de entretenimento, porém em um dos vídeos 

postado por eles, aparece a reação das pessoas que estão do outro lado da 

linha e elas ficam furiosas ao saberem que era um trote, e ameaçam os 
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personagens, no entanto, eles desligam e só se importam com a audiência que 

aquilo irá trazer.  

Aqui os protagonistas fazem uso dos meios digitais para ganharem 

fama e visibilidade. Pode-se falar a partir disso também sobre a pluralidade que 

o meio digital permite em relação a expressão de opinião, pois há opiniões 

divergentes das deles, com as quais não se importam. É essa atitude que vai 

gerar as consequências adiante. 

Os novos espaços do computador e da mídia possibilitam maior 
participação no debate público, oferecem canais de expressão 
política e cultural e, com isso, a manifestação de diferentes opiniões e 
visões, em grau maior do que na sociedade anterior ao advento do 
computador. (KELLNER, 2001, p. 415) 

Após as cenas introdutórias do filme, com o foco principalmente na 

fama que eles vão adquirindo na internet, a cena seguinte começa com um 

Plano Geral da casa onde se passa o filme seguida por um Zoom Out até parar 

na imagem de uma câmera que estava filmando a porta, já introduzindo ao 

espectador que os personagens são observados desde o início. 

 

Figura 9 – Não Desligue - Recursos utilizados para vigilância: Cena pós o Plano Geral da casa, 

que traz alguém filmando a casa de Sam, remetendo que os protagonistas estão sendo 

observados desde o inicio. 

A fotografia do filme muitas vezes é utilizada como se ela flutuasse 

pelos ombros dos personagens, como se fosse uma câmera que ficasse espiã, 

pois ela explora a casa e cada movimento dos personagens. Isso é bem 

representativo no momento em que o personagem Brady aparece na casa, pois 
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Sam é apresentado já como se fosse alguém observando ele, até o momento 

que Brady se revela e está com uma câmera digital na mão, filmando a reação 

do amigo. 

 A partir do momento que eles começam a receber as ligações do Sr. 

Lee, é interessante perceber que o telefone aqui se torna um personagem da 

história. Como mencionado antes, é como se o Sr. Lee se tornasse algo meio 

corpo meio máquina. A fotografia vai muitas vezes apresentar o telefone em 

primeiro plano, de modo a mostrar que o inimigo está à altura deles, que ele se 

torna uma ameaça através do aparelho. Os planos utilizados no telefone 

trazem a sensação do telefone como personagem. 

Figura 10 – Não Desligue - O telefone como personagem: um dos planos utilizados no telefone, 

exemplificando desse modo como o aparelho vai ser mostrado de modo a se tornar um 

personagem. 

Abordando questões da estética do filme, há grande presença de redes 

sociais utilizadas pelos personagens, porém há uma preocupação em criar 

diferentes marcas para elas. No filme não são utilizados canais conhecidos 

como: Facebook, Youtube ou SnapChat. São criados novos canais de 

interação, mas que mantem a mesma proposta das redes sociais citadas. 
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Figura 11 – Não Desligue – As redes sociais: um exemplo das redes sociais criadas pelo filme. 

A Frendz é utilizada como uma substituta para o Facebook. 

O Glitch Art também se faz presente na narrativa do filme, 

principalmente nos momentos em que mostram o Sr. Lee mandando algum 

vídeo para eles no celular, ou em situações onde eles começam a perceber 

que estão sendo observados o tempo todo. Essa estética é utilizada para dar 

mais veracidade à narrativa, mostrando as interferências que a tecnologia sofre 

devido a conexões com a internet, qualidade da câmera e etc. 

Figura 12 – Não Desligue - A estética Glitch Art no filme: imagem para exemplificar como a 

estética Glitch Art é utilizada nesse filme, presente nos momentos onde os protagonistas estão 

assistindo às transmissões do Sr. Lee. 

O filme possui boa iluminação, de modo que vai começando a ficar 

mais escuro a partir do momento em que os personagens começam a ser mais 

pressionados pelo Sr. Lee. Há bastante momentos em que os personagens são 

iluminados apenas pela TV, a pouca iluminação se dá tanto pela questão do 

susto, quanto pela própria narrativa já que o Sr. Lee consegue controlar parte 

da iluminação da casa. 



51 
 

O som presente no filme hora é diegético, hora não diegético. Sendo 

assim, algumas vezes os efeitos sonoros apresentados são do próprio cenário 

que o personagem está inserido: como a música que ele está escutando no 

computador, o clique do teclado dos dispositivos usados, etc. Porém há 

também recursos sonoros utilizados não diegéticos, sons que os personagens 

fictícios não podem ouvir, mas são inseridos no filme. A parte onde o não 

diegético vai ser mais utilizado é no início do filme, quando eles começam a 

passar os trotes dentro de casa, pois nesse momento há presença forte de 

músicas agitadas, provavelmente que remeta à diversão que eles sentem ao 

fazer aquilo. 

O filme também faz uso do medo que as pessoas sentem ao terem 

sua vida intima e pessoal exposta nas redes sociais. Só que o mal aqui se 

apresenta através de um corpo físico e também dos recursos tecnológicos 

presentes atuais. 

Os personagens parecem fazer uso das redes sociais como se fosse 

uma válvula de escape da realidade, e a fama que ganham alimenta mais 

ainda esse desejo de fugir do real. O filme propõe uma reflexão sobre até onde 

as pessoas iriam para ganhar fama e visibilidade. Se tornam imprudentes e 

esquecem que desconhecem as pessoas que as observa. 

É através das redes sociais que o Sr. Lee começa sua vingança, pois 

é lá que ele encontra todas as informações sobre o grupo de amigos. Ele faz 

uso dos recursos digitais utilizados por Sam e Brady como uma arma contra 

eles; são punidos pela exposição e aprisionados pela própria tecnologia que 

usaram. 

Segue abaixo uma tabela comparativa entre os dois filmes. Ambos 

giram em torno das redes sociais, porém há diferenças na narrativa construída. 

A tabela é uma forma de deixar mais clara as diferenças e semelhanças.  

É interessante notar que a motivação de ambos os inimigos parte do 

fato de terem sido expostos no meio digital, que se liga diretamente com o 

medo que as pessoas sentem ao imaginar isso acontecendo sem 

consentimento. 
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A análise é feita partindo da história abordada por ambos os filmes, 

procurando entender qual foi a motivação do Sr. Lee e de Laura Barns para 

começarem a vingança. A partir disso foi estudado como eles fizeram uso dos 

aparatos tecnológicos digitais, ao qual foram vítimas, transformando-os em 

armas contra aqueles que os expuseram. 

A tabela então vai pegar pontos que estão presentes em ambos os 

filmes e compará-los de modo a ver o que tem de semelhante, quais são as 

diferenças, e caso as tenha, de como elas se diferem. 

 

Tabela Comparativa dos filmes analisados 

 Amizade Desfeita Não Desligue 

Motivação do inimigo - Vingança - Vingança 

Utilização das Redes 
Sociais 

- Exposição de si 

mesmo 

- Exposição do outro 

- Exposição de si 

mesmo 

- Exposição do outro 

Redes Sociais - Utilizadas para 

manipulação 

- A identidade visual 

delas é igual às do real 

- Utilizada para 

manipulação 

- Identidade visual 

reformulada para o 

próprio filme 

Anonimato - Identidade falsa criada 

para interação 

- Avatar como forma de 

máscara 

- Identidade falsa criada 

para interação 

- Avatar como forma de 

máscara 

- Máscara usada para 

esconder a verdadeira 

identidade 

Bullying - Vídeo exposto na 

internet 

- Vídeo exposto na 

internet 

Corpo - O espírito é incorpóreo 

e se propaga através 

dos meios digitais. 

- Maquina + Homem: faz 

uso de recursos 

tecnológicos, mas ainda 
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há um corpo físico 

Tecnologia - Assume o controle de 

dispositivos tecnológicos 

digitais 

- Assume o controle de 

dispositivos tecnológicos 

digitais 

Fotografia - Captura de Tela - Captura de Tela 

- FoundFootage 

- Planos comum a 

outros filmes 

Iluminação - Uso intenso de 

iluminação escura 

- Iluminação clara nos 

momentos calmos do 

filme 

- Iluminação escura 

utilizada constantemente 

no decorrer que a 

tensão aumenta. 

Glitch - Estética utilizada para 

criar ruídos digital 

- Estética utilizada para 

criar ruídos digital 

Som - Efeitos sonoros 

gerados do próprio 

computador 

- Som ambiente captado 

pelo microfone do 

computador 

- Efeitos sonoros 

gerados do próprio 

computador 

- Trilha sonora 

- Som ambiente 

 

 

 

Considerações Finais 

Os filmes retratados aqui, Amizade desfeita (2014) e Não Desligue 

(2015), são atuais com datas de lançamentos com diferença de apenas um ano 

um do outro. Ambos fazem uso de recursos digitais para proporcionar o medo, 

em vários momentos utilizam da mesma tecnologia para aterrorizar os 

personagens. O medo em ambos os filmes é passado principalmente através 
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das redes sociais, que entra em questões de exposição, cyberbullying, e atingir 

de certo modo a fama.  

O cinema de horror se utilizou dessa exposição expressada nos filmes 

para passar uma mensagem de medo para o espectador que não para e pensa 

nos tipos de relacionamentos que estabelecem no espaço digital e para os 

perigos que é expor informações na rede e que provavelmente jamais serão 

deletadas. 

É interessante que no filme Amizade Desfeita (2014) é realmente uma 

entidade, um espírito em busca de vingança, ele não possui um corpo físico, 

ele faz uso dos meios que o levaram a morte. O espírito de Laura Barns aqui 

não precisa mais estar presente no espaço físico para propagar sua vingança, 

ela se manifesta totalmente no meio digital, tornando-se quase impossível 

aniquilá-la, já que ela faz parte desse meio.  O que se dá diferente em Não 

Desligue (2015), onde o homem possui um corpo físico, porém ele se utiliza da 

tecnologia digital para se vingar de Sam e Brady. Aqui os aparatos digitais não 

são apenas uma extensão do Sr. Lee, eles são utilizados para propagar a sua 

presença dentro da casa dos jovens, mesmo o inimigo estando em um espaço 

totalmente diferente deles. Ele possui um corpo, porém consegue se projetar 

em outro espaço através da tecnologia digital, retomando novamente a questão 

da integração entre corpo e máquina: o ciborgue. 

Ambos os filmes trazem bem forte a questão de vingança. E tanto 

Laura Barns quanto Sr. Lee se vingam por terem sido expostos nos meios 

digitais, sem o consentimento deles, de modo a se tornarem uma espécie de 

atração para entretenimento de outras pessoas. O uso que ambos os inimigos 

do filme fazem dos dispositivos tecnológicos exemplifica bem a questão do 

poder que os meios digitais exercem sobre a sociedade. E esse poder que eles 

vão possuir sobre suas vítimas se dá principalmente pela exposição que elas 

fazem de si mesmas, conscientemente, nos meios digitais. “Deste modo, o 

poder torna-se cada vez mais anônimo, enquanto o indivíduo comum ou 

desviante, exposto à visibilidade, torna-se cada vez mais objetivado e atrelado 

a uma identidade”. (BRUNO, 2004, p. 111) 
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O cinema de horror vem através da ficção mostrar os perigos dos 

meios digitais, perigos baseados em situações que a sociedade atual está 

inserida, propondo um pensamento crítico em relação a como as pessoas 

estão se portando nesse meio. O perigo pode vir tanto de uma entidade 

(Amizade Desfeita) quanto da pessoa que está criticando seu vídeo na internet 

(Não desligue). 

A ficção cientifica toma o lugar da sociologia ou da antropologia para 
expressar, em uma forma narrativa, as tensões do contemporâneo e 
levantar os dilemas de uma forma existencial que às vezes falta ao 
modo de formulação das ciências sociais. (BRETON, 2009, p. 160) 

Desse modo os filmes de horror fazem suas narrativas expressando o 

que a sociedade está vivendo. O medo está presente no dia-a-dia das pessoas, 

e é explorando eles que os filmes baseiam suas narrativas. Sendo assim, há 

sim uma importância no gênero de horror, e eles não são apenas filmes que 

tem o intuito somente de assustar, eles propõem uma reflexão sobre o que está 

acontecendo na sociedade atual. 

Como dito antes, o medo está presente na sociedade desde os 

primórdios. É um sentimento que não transforma a pessoa em covarde, mas, 

sim, age de modo a torná-la mais cautelosa. E os medos sociais vão evoluindo 

e se adaptando ao contexto do mundo em cada época. Sendo assim, os 

próprios filmes de horror, que usam do medo para criar suas narrativas, estão 

sempre em busca de algo novo, sem receio de experimentar, e se adaptando 

aos novos recursos tecnológicos que surgem, assim como ao próprio medo 

que vai se moldando a partir dessas transformações. Por isso a importância de 

enxergar nesses filmes não apenas o medo em si, mas ir além e procurar fazer 

uma análise mais profunda acerca do conteúdo abordado e o que ele diz sobre 

uma determinada conjuntura. 
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