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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar de forma reflexiva o termo pós-terror – inventado, 

em 2017, por um jornalista de cinema da revista The Guardian – e o atual momento do gênero 

do terror no cinema. O estudo parte da polêmica causada pela invenção do termo e do número 

elevado e relevante de críticas positivas que as obras do gênero vêm recebendo nos últimos 

anos. Para que a análise seja feita, são apresentadas definições sobre o horror, na ficção, um 

histórico do gênero, no cinema, e um pequeno mapeamento de filmes relevantes e aclamados 

pela crítica produzidos a partir de 2014. Conclui-se, após as análises, que o termo pode não 

ser o mais adequado para nomear a nova safra de filmes de terror que estão sendo produzidos 

e que a sensação de novidade e o frescor do gênero podem estar ligados a questões específicas 

de produção e a uma forte influência do movimento político-social atual. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This work aims to analyze in a reflexive way the expression post-horror – which was invented 

in 2017 by a cinema journalist from the magazine The Guardian – and horror genre present 

period. This study had a starting point at the polemic caused by the invention of the 

expression and the several relevant positive critics that horror movies have been receiving for 

the past few years. For the analysis to be done, definitions regarding horror in fiction, the 

history of the horror genre and small list of relevant critical acclaimed movies produced since 

2014 were presented. It was concluded, after the analysis, that the expression is not adequate 

enough to name the new horror movies that are being produced and that the feeling of fresh 

material for genre is probably connected to specifics productions matters and a strong new 

influence from social-political movements.  
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das minhas primeiras lembranças cinematográficas marcantes é estar deitada 

na cama, aos seis anos, assistindo a Chuck, o boneco assassino. Meus pais, filhos dos anos 70, 

não pareciam se preocupar em me expor tão cedo a filmes considerados pesados, com tanto 

sangue e violência. Lembro-me de sentir muito medo e adorar a sensação, para, logo em 

seguida, voltar aos meus desenhos da Disney como se os dois mundos cinematográficos 

fossem absolutamente complementares: O iluminado, Christine, Chuck, Do fundo do mar, A 

hora do pesadelo, O cemitério maldito eram meus filmes favoritos junto com Rei Leão, 

Aladdin e outras tantas animações infantis. Desse contato livre com filmes de terror, desde 

muito nova nasceu meu fascínio pelo gênero.  

Quando optei por cursar cinema já sabia que a maioria dos meus interesses e todas 

as minhas criações seriam voltadas para o gênero. Portanto, ao me deparar com a escolha do 

tema para este trabalho não tive dúvidas sobre qual caminho tomar. Optei pela delimitação do 

tema depois de me encantar com vários dos filmes de terror lançados recentemente e sentir 

que algo diferente estava sendo produzido. 

Vivemos em um momento político delicado e cheio de mudanças no Brasil e no 

mundo.  Cada vez mais, o debate político-social se faz presente e necessário para se enfrentar 

o conservadorismo em ascensão, e a arte exerce um papel fundamental nessa luta, num local 

de reflexo, de reflexão e de discussão. No cinema, as narrativas, as temáticas, a estética e a 

própria linguagem tencionam seus momentos históricos e proporcionam debates importantes 

para a sociedade. No cinema de terror, não é diferente. É um local fértil para a reflexão 

criativa, para alegorias diversificadas. Os monstros e suas narrativas servem como reflexo e 

instrumento de reflexão dos medos da sociedade, seus anseios, suas questões.  

O cinema de terror ao longo de toda a sua história, demonstrou muito apelo 

popular, embora nem sempre agradasse à crítica. Ele se reinventa sempre que suas fórmulas 

parecem gastas, mantendo sua essência, o interesse do público e dialogando com gerações e 

diferentes sociedades. Diante de sua relevância popular a artística, faz-se necessário pensar 

sua produção, tanto nacional quanto internacional, e pensar seus movimentos e tendência e 

acompanhar seu desenvolvimento e reinvenção. 

Na atualidade, filmes de terror, além de manterem sua popularidade, estão sendo 

aclamados pela crítica, concorrendo a importantes premiações e ganhando destaque.  

Parecem, portanto, diferenciar-se das produções dos últimos anos. Num artigo escrito para o 

The Guardian, em 2017, um jornalista utilizou o termo pós-terror para nomear essa nova safra 
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de filmes. Seu uso levantou discussões e ajudou a efervescer o debate sobre as produções de 

terror atuais. É diante desse contexto que a questão do trabalho se apresenta: os filmes de 

terror atuais são, de fato, diferentes de tudo que já foi lançado? Há justificativa para a criação 

de um novo subgênero? 

O trabalho se propõe, portanto, a uma reflexão sobre essa nova fase do horror, 

partindo, inicialmente, da análise da polêmica do termo pós-terror. Para isso, no primeiro 

capítulo, busco definições sobre o horror, na ficção, e suas questões ligadas ao medo 

psicológico e à aversão fisiológica. Para isso, utilizo, principalmente, as definições de horror e 

horror ficcional de Noel Carroll e de Laura Cánepa. Em seguida, traço um breve histórico do 

gênero no cinema, utilizando referências da tese de Cánepa e um artigo de Carolina Santana 

Tavares, começando no expressionismo alemão até os dias atuais. 

No segundo capítulo, apresento o termo pós-horror e seu uso no artigo de Steve 

Rose. Em seguida, faço uma análise sobre suas características principais, a fim de verificar a 

pertinência do uso do termo. Para essa análise, utilizo a definição de atmosfera de Inês Gil e 

informações de um site especializado em jumpscares, além das definições de horror 

abordadas no primeiro capítulo. 

Já, no terceiro capítulo, apresento uma série de filmes que se destacaram dentro do 

gênero, a partir de 2014, e receberam notas altas da crítica especializada no site rotten 

tomatoes. Apresento, também, separadamente, a tendência brasileira em relação ao gênero. 

Por fim, a partir dos filmes destacados, aponto semelhanças e características peculiares que 

pude notar entre eles e concluo minhas reflexões sobre o atual momento do terror no cinema. 
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2 O GÊNERO DO HORROR 

Não há como começar a falar do gênero de horror, no cinema, neste trabalho sem antes 

pensar brevemente no significado e definição da palavra que lhe dá nome. Horror é 

essencialmente um sentimento causado por determinadas emoções.  

 

HORROR: 1 - Sensação de medo que faz arrepiar o cabelo e a pele; 2 - Repulsão 

(por aquilo que reputamos medonho ou horrendo); 3 - Coisa horrível; 4 - Espetáculo 

horroroso (...) (Fonte: Dicionário Aurélio de Português Online) 

 

Em sua tese de doutorado Medo de quê? Uma história do horror nos filmes brasileiros Laura 

Cánepa define o horror como a mistura de “pavor” (medo intenso) e “aversão” (repugnância). 

Sendo o medo uma intensa emoção que nos causa variadas reações físicas, provocado pela 

consciência de um perigo ou ameaça iminente; e a aversão a sensação de nojo que temos 

diante de algo que nos parece sujo, podre, impuro. A definição de Laura para o sentimento do 

horror ajuda a estabelecer duas vertentes importantes que vão permear a discussão sobre o 

gênero horror neste trabalho: uma de teor mais psicológico, ligado ao pavor, e outra, de teor 

mais gráfico, visual, ligado à aversão. 

 

 

2.1 O horror na ficção 

 

O entendimento do horror, dentro da ficção, é mais complexo do que o simples definir de 

uma palavra. Autores que discutem sobre como o horror se faz presente e eficaz dentro da 

ficção divergem entre si e enriquecem o debate sobre essa característica tão essencial para o 

gênero de horror cinematográfico. 

Sentimos horror diante de diversas situações. Na vida real, o horror está, por exemplo, 

estampado na televisão e na internet em jornais e notícias sobre guerras, violências e outras 

atrocidades do dia a dia. Segundo Noel Carroll, em sua obra A filosofia do horror ou 

Paradoxo do coração (1999), no entanto, o sentimento de horror da vida real se diferencia do 

horror ficcional. Ele o classifica como horror natural. Carroll chama o horror que sentimos a 

partir das obras narrativo-ficcionais de horror artístico e esse, sim, nos é pertinente para falar 

sobre o gênero de horror neste trabalho.  

Em sua teoria, o autor propõe que o horror artístico é o sentimento proporcionado ao 

espectador pela obra narrativa-ficcional que tem precisamente a intenção de proporcionar esse 
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sentimento. Embora pareça óbvio, o autor acha importante definir que o gênero de horror, 

assim como o suspense, caracteriza-se por ter o objetivo de causar tal sentimento no 

espectador.  

Para que o horror artístico ocorra, Carroll diz ser necessário que as sensações 

fisiológicas de medo e de aversão causadas pelo horror envolvam elementos cognitivos como 

a crença e o pensamento acerca de objetos e situações do ambiente ficcional. É necessário que 

as ameaças presentes, na obra de horror, causem a emoção do medo e da aversão a partir da 

percepção de que tais ameaças fogem da natureza tal qual a conhecemos, desafiando o que 

compreendemos como mundo “natural”.  

De acordo com o autor, o meio pelo qual o medo, a aversão e o desafio à lógica da 

natureza se dão, no horror artístico, é através de uma figura monstruosa. Ou seja, para ele, o 

objeto do horror é o monstro e essa figura precisa ser reconhecida pelo público como tal para 

que haja o efeito necessário. Á exemplo de monstros para Carroll, temos os híbridos de 

humanos com animais e vegetais, criaturas desconhecidas, objetos com inteligência, etc. 

O monstro precisa ser temido não só pelos espectadores, mas também por personagens não 

monstruosos na diegese do filme. Num universo em que monstros são figuras naturais, na 

narrativa, não há horror.  

Para entender um pouco melhor a teoria de Carroll faz-se necessário dizer que ele 

admite ser influenciado por Todorov e sua classificação sobre a literatura fantástica. 

Todorov propõe em seu Introdução à literatura fantástica (1980), uma classificação 

que divide em três grupos e dois subgrupos histórias em que algo que foge da realidade 

acontece: o Maravilhoso, em que acontecimentos sobrenaturais são encarados com 

naturalidade (como em contos de fadas ou narrativas em que um mundo de fantasia seja 

aceitável dentro da diegese da obra); o Estranho, em que os acontecimentos podem ser 

explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma maneira ou de outra, extraordinários 

(narrativas sobre psicopatas, crimes insolúveis etc); e o Fantástico, histórias de mistério em 

que a hesitação, entre as explicações naturalista e sobrenatural, é mantida ao longo de toda a 

narrativa. E suas subcategorias: Fantástico-estranho e Fantástico-Maravilhoso nos quais os 

acontecimentos narrados têm uma explicação naturalista ou sobrenatural, respectivamente. 

Para Carroll, por influência de Todorov, a fórmula narrativa do gênero de horror se 

insere dentro da Literatura Fantástica, tornando-o um subgênero dela, e se diferenciando por 

suas especificidades.  
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Carroll diferencia o horror do terror a partir das classificações de Todorov, colocando 

o primeiro na categoria do Fantástico, e o segundo, na categoria do Estranho, relacionando, 

assim, o terror a ordem psicológica e natural, incapaz de proporcionar o horror artístico e o 

horror ao sobrenatural, ao desafio à lógica da natureza.  

Para Cánepa, no entanto, essa diferenciação não é pertinente, pois “modernamente, as 

histórias de horror parecem mais ligadas ao gênero Estranho – isto é, tratam de situações de 

medo e abjeção protagonizadas por indivíduos com características monstruosas, mas não 

sobrenaturais.” (p.16, Cánepa) 

Dessa forma, a autora abrange, na mesma categoria de horror, o que Carroll diferencia 

como terror e assim acrescenta à figura essencial do  monstro pessoas comuns e eventos 

naturais que, na diegese da narrativa, porém, comportam-se de forma monstruosa e nos 

causam consequentemente as sensações inerentes horror artístico. Hannibal Lecter no filme O 

silêncio dos inocentes, de Jonathan Demme (Estados Unidos, 1991) encaixa-se perfeitamente 

nessa descrição de monstro que, embora seja um personagem humano e muito bem educado, 

age de forma que contradiz o que consideramos normal e natural e que nos causa horror 

devido a suas ações.  

Em uma linha de pensamento que segue a mesma ideia, porém com nomenclatura 

totalmente oposta, para Anderson Pires da Silva, em seu artigo Sob o signo de plutão: 

digressão sobre os limites do horror e do terror, o horror e terror, no cinema, se diferem de 

outra forma:  

 

No cinema havia uma distinção, não muito clara, sutil, entre “horror” e “terror”. O 

primeiro sugere, o segundo explicita. Por exemplo, em O bebê de Rosemary, de 

Roman Polanski, a atmosfera de “terror e compaixão” é mostrada através da 

degradação física e psicológica da mãe, mas a grande revelação final, a aparência do 

bebê nascido da cópula com o demônio, não é revelado. Toda a sensação de pavor 

advém de uma repulsa moral à atitude do marido que, por ambição, negocia o corpo 

da própria esposa com o diabo. (SILVA, 2011, p.16) 
 

Para o autor, há essa distinção entre o horror que oculta, que está muito mais no 

campo cognitivo, psicológico, e o terror que é explícito, em que há o choque visual, 

mostrando o monstro, a feiura, o sangue, a violência.  

Há outros autores com colocações interessantes em relação ao gênero do horror. H.P. 

Lovecfraft, por exemplo, coloca que, em relação aos efeitos do fantástico: 
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para os que creem no oculto são provavelmente menos eficazes do que para os 

materialistas, já que para aqueles o mundo dos fantasmas é uma realidade tão 

ordinária que se referem a ele com menor sentimento de reverência estupefata, 

distanciamento e força de impressão, ao passo que, para estes, mais descrentes, o 

mundo sobrenatural é uma violação absoluta e assustadora da ordem natural 

(LOVECRAFT apud. MUNHOZ et al, 2010, p. 6).  
 

Para Lovecraft, o horror está ligado à crença individual dos espectadores. No entanto, é 

necessário adicionar a essa afirmação que partimos do pressuposto de que os receptores não 

acreditam no fantástico ficcional, caso contrário, sairiam todos apavorados, chamando por 

ajuda, da sala de cinema. Em relação a essa questão: 

 

Nossas respostas emocionais às ficções parecem implicar que acreditemos que os 

personagens de ficção existem, ao mesmo tempo em que também se pressupõe que 

os consumidores normais e informados de ficção não acreditam que os personagens 

de ficção existam (CARROLL apud MUNHOZ et al, 1999, p. 97).  
 

Assim, Carroll apresenta a ideia de que o pensamento de tais possibilidades gera o 

horror como hipótese ao paradoxo do medo real do objeto inexistente. Ou seja, a causa do 

horror estaria na ideia do acontecimento. Além disso, Carroll também coloca que a reação do 

personagem principal, ou com quem o filme nos faz estabelecer empatia, influencia a reação 

do espectador, pois tendemos, até certo ponto, copiar sua reação. Por exemplo, se, no filme, o 

protagonista por quem temos empatia demonstra claramente sinais de medo e aversão (grita, 

fecha os olhos, demonstra sinais de tensão etc) em relação a algum objeto ou a personagem no 

filme considerado horroroso, sobrenatural, estranho, o espectador tende a se identificar e 

sentir-se horrorizado junto com o personagem. Já, se o personagem, diante de algo que 

poderia ser considerado estranho e horroroso, tem uma reação calma, natural ou até mesmo 

cômica, dificilmente sentiremos o efeito do horror. 

Há divergências entre autores sobre as definições de horror e diferenças entre horror e 

terror. No entanto, há um consenso de que há duas formas da encenação do horror: uma forma 

mais gráfica, de apelo mais visual para proporcionar o sentimento e uma forma de cunho mais 

psicológico, que podem ter um objeto ou situação sobrenatural ou humana como fonte do 

sentimento. É comum, porém, encontrarmos as duas formas, na mesma obra, em proporções 

diferentes. Os dois tipos, independente da nomenclatura, são essenciais para a construção do 

filme do gênero.  

No Brasil, o gênero se popularizou com o nome de terror, e o público, no geral, 

não faz distinção entre horror e terror. No entanto, quando o medo se constrói de forma menos 
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visceral e mais psicológica, o uso do termo terror psicológico é comum. Porém, se levarmos 

em conta a distinção apresentada, tal termo torna-se redundante. 

 

2.2 História do horror no cinema 

Não há como negar que o gênero de horror cinematográfico seja um sucesso entre o 

público. Embora sua origem tenha se dado, na literatura, e grandes nomes como Edgar Allan 

Poe, H.P. Lovecraft e Stephen King tenham-no popularizado, no cinema, o gênero encontra 

um espaço privilegiado para desenvolver sua linguagem e para crescer e inovar, reinventando-

se sempre que parece estar prestes a se esgotar.  

 

2.2.2 Década de 20 

Segundo Caroline Santana Tavares, em seu artigo Cinema de horror: o medo é a alma 

do negócio, o horror, no cinema, teria nascido, na década de 20, com o expressionismo 

alemão. Ainda que no primeiro cinema Meliès e outros diretores tenham utilizado em seus 

filmes figuras como vampiros, fantasmas e demônios, a narrativa de horror ainda não era o 

destaque, mas sim o espetáculo, a trucagem. Sendo assim, para Tavares, a obra O gabinete do 

doutor Caligari, de Robert Wienne, (Alemanha, 1920) entre outras como Nosferatu, de 

Friedrich Wilhelm Murnau (Alemanha, 1921) deram origem ao gênero de horror psicológico, no 

cinema, e influenciaram muitas obras que viriam a seguir. 

 

2.2.3 Décadas de 30 a 50 

No entanto, para Cánepa, apenas com a chegada do cinema falado, o gênero, de fato, 

concretizou-se.  

A introdução dos talkies confirmaria a hegemonia hollywoodiana, possibilitaria o 

desenvolvimento de novos gêneros narrativos (como o musical e a comédia 

romântica) e daria aos estúdios de Hollywood uma liderança tal nos mercados 

doméstico e mundial que lhes permitiria sobreviver até mesmo à Grande Depressão 

(1929-1939). Um dos gêneros que surgiu com força nesse período foi o horror. 

Inicialmente sob as vestes negras do chamado “gothic horror” da Universal, ele 

nunca mais desapareceria do cinema norte-americano: mesmo sofrendo mutações ao 

longo de décadas, mantém-se vivo (e extremamente popular) até os dias de hoje. E o 

sucesso recorrente das fitas de horror desde a década de 1930 não trouxe lucros 

apenas para Hollywood. Na esteira dos sucessos americanos, outras cinematografias 

nacionais (como a inglesa, a italiana e a japonesa) encontrariam nos filmes de horror 

um filão bastante lucrativo e inventivo a partir da segunda metade do século XX. 

(Cánepa, 2008, p.56) 
 

Entre as décadas de 30 e 50, a Universal reinou com filmes de horror, classificados na 

categoria de Cinema B. Esses filmes tinham baixo orçamento e alta rentabilidade que, muitas 
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vezes, serviam de laboratório para novos cineastas e atores.  As produções que iniciaram esse 

momento do cinema de horror foram Drácula, de Tod Browning, (Estados Unidos, 1931) e 

Frankenstein, de James Whale (Estados Unidos, 1931). A fase ficou conhecida como 

Universal Gothic, pois revivia monstros clássicos da literatura do século XIX, ajudou a 

popularizar mundialmente o gênero e foi um marco na história do cinema. 

 

2.2.4 Década de 60 

Algum tempo depois, a Universal Gothic entrou em decadência com a saturação de 

sua fórmula, e, então, na década de 60, o cinema de horror passou por uma revolução, com o 

aumento da qualidade de suas produções e com a consagração de alguns subgêneros, com 

filmes relevantes como Psicose, de Alfred Hitchcock, (Estado Unidos, 1960), A noite dos 

mortos vivos, de George A. Romero, (Estados Unidos, 1968) e O bebê de Rosemary, de 

Roman Polanski (Estados Unidos, 1968). Essa década foi importantíssima para a abertura das 

portas para o horror moderno no cinema. A partir de Psicose, como Cánepa apontou, o 

monstro passa a ser o humano, o horror passa a se relacionar ao psicótico; levando em conta a 

teoria de Todorov, o horror passa a ser, também, parte do estranho além do fantástico. Além 

disso, A noite dos mortos vivos e O bebê de Rosemary trazem discussões e críticas sociais 

relevantes da época para o cerne do cinema de horror. 

 

2.2.5 Década de 70 

Na década seguinte, ao mesmo tempo em que uma nova categoria de cinema b surgia 

com ainda mais diversidade de subgêneros e fora do mainstream, superproduções de filmes de 

horror foram vistas pela primeira vez. Entre eles, estão O Exorcista, de William Friedkin 

(Estados Unidos, 1973), primeiro filme de horror indicado ao Oscar de Melhor Filme, Carrie 

- A estranha, de Brian de Palma (Estados Unidos, 1973), Tubarão, de Steven Spielberg 

(Estados Unidos, 1975) e A Profecia, de Richard Donner (Estados Unidos, 1976). É 

importante salientar, aqui, a relevância das indicações ao Oscar de O Exorcista e Tubarão e o 

sucesso de público e bilheteria deles. 

Além de melhor filme, O Exorcista foi indicado a diversas categorias do Oscar, 

vencendo a de melhor roteiro adaptado e melhor som. Foi, por 44 anos, o filme de terror de 

maior bilheteria, na história do cinema, perdendo o posto recentemente para It: A coisa, de 

Andrés Muschietti (Estados Unidos, 2017). Quanto à recepção por parte do público, há um 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=Andy+Muschietti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyKN0jJK6ksUuLSz9U3yKjMy83J0RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5HfNSKhV8S4uTMzJTS0oyAdcQH4BHAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKwN3ZoO_iAhX4H7kGHQ7FBMcQmxMoATAsegQIEhAL
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vídeo
1
 que mostra o público em longas filas, lotando as salas de cinema e, em seguida, 

pessoas saindo, no meio da sessão, desmaiando e passando mal, horrorizados. 

Tubarão, por sua vez, venceu três Óscares: de melhor edição, melhor banda sonora e 

melhor som; além de ter sido indicado e vencido outros prêmios importantes do cinema 

americano. Foi o primeiro filme a superar 100 milhões de dólares em bilheterias norte-

americanas e ficou conhecido como o primeiro blockbuster da indústria cinematográfica. 

Diferente de O Exorcista que horrorizava com cenas explícitas e com a monstruosidade do 

demônio, Tubarão obteve sucesso ao esconder seu monstro até o final do filme, provando que 

o que se imagina, por vezes, pode ser mais horroroso do que se vê. O sucesso de público e as 

premiações que indicam que a crítica também fora agradada são um marco importante na 

história do horror no cinema. 

 

2.2.6 Décadas de 80 a 90 

Entre 80 e 90, há uma consolidação do que se popularizou, nos anos 70, em filmes 

com sequências como Sexta-feira 13, de Sean S. Cunningham (Estados Unidos, 1980), A hora 

do pesadelo, de Wes Craven (Estados Unidos, 1984) Brinquedo Assassino, de Tom Holland 

(Estados Unidos, 1988). Estavam em alta também filmes com temática sobrenatural, serial 

killers, terror psicológico e as misturas de tudo junto com muito horror explícito, como em O 

Iluminado, de Stanley Kubrick (Estados Unidos, 1980), Poltergeist, de Tobe Hooper (Estados 

Unidos, 1983), A morte do demônio, de Sam Raimi (Estados Unidos, 1981); filmes sobre 

psicopatas ganharam destaque com O silêncio dos inocentes, que ganhou, entre outros, o 

Oscar de melhor filme, e Os sete pecados capitais, de David Fincher (Estados Unidos, 1995). 

No final da década de noventa, com a decadência dos filmes como A hora do pesadelo e 

Brinquedo Assassino, o filme também de sequência Pânico, Wes Craven (Estados Unidos, 

1996) trouxe frescor ao subgênero e influenciou muitas produções que vieram a seguir. No 

final da década, A bruxa de Blair, de Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, (Estados Unidos, 

1999) popularizou o subgênero found footage no terror. 

Nos filmes de temática sobrenatural, uma categoria “espírita” surgiu com O sexto 

sentido, de M. Night Shyamalan (Estados Unidos, 1996) e já no, outro milênio, A espinha do 

diabo, de Guillermo del Toro (Espanha, 2002) e Os Outros, de Alejandro Amenábar (Estados 

Unidos, 2004).  

 

                                                           
1
 Disponível em https://catracalivre.com.br/entretenimento/video-mostra-reacao-do-publico-apos-as-primeiras-

exibicoes-de-o-exorcista 

https://catracalivre.com.br/entretenimento/video-mostra-reacao-do-publico-apos-as-primeiras-exibicoes-de-o-exorcista/
https://catracalivre.com.br/entretenimento/video-mostra-reacao-do-publico-apos-as-primeiras-exibicoes-de-o-exorcista/
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2.2.7 Anos 2000 

Na primeira década dos anos 2000, remakes de filmes asiáticos com teor sobrenatural 

se popularizaram com suas versões americanas em O chamado, de  Gore Verbinski (Estados 

Unidos, 2002) e O grito, de Takashi Shimizu (Estados Unidos, 2004) e, como no caso de O 

chamado, a tecnologia passou a ter um papel importante dentro da narrativa de horror. O 

filme Espíritos- a morte está ao seu lado, de Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom 

(Tailândia, 2004) foi um sucesso que também se utilizou da tecnologia para desenvolver sua 

narrativa de horror e é um dos exemplos de filmes asiáticos que ficaram populares nessa 

época. 

 

2.2.8 Década de 10 

Na segunda década do milênio, temos uma variedade infinita de produções que vão 

desde remakes como A morte do demônio, de Fede Álvarez (Estados Unidos, 2013) até 

sequências tardias como Bruxa de Blair, de Adam Wingard (Estados Unidos, 2016). Filmes 

como Invocação do mal, de James Wan (Estados Unidos, 2013) e Sobrenatural de James Wan 

(Estados Unidos, 2010) trouxeram um frescor ao subgênero já saturado de espíritos, 

trabalhando de forma mais cuidadosa os aspectos cinematográficos que levam o medo além 

dos populares jumpscares.  

 

2.3 Pós-terror? 

 

Mais recentemente, uma nova safra de filmes conquistou a crítica e, embora nem 

sempre faça tanto sucesso com o público, colocou o gênero de volta no circuito de premiações 

e abriu uma nova discussão sobre os rumos do cinema de horror.  Os próximos capítulos serão 

dedicados a pensar esse novo momento do terror, suas questões e filmes relevantes. 

A história do horror, no cinema, contribui para a percepção de que, ao longo de sua 

existência, o gênero passou por diversos momentos de relevância e que precisou se reinventar 

com frequência. A questão da coexistência do medo, de viés psicológico e da repugnância, de 

apelo visual se fez presente mesmo nos filmes de grande orçamento e mainstream, como nos 

filmes O exorcista e Tubarão, por exemplo. Assim como, nos filmes mais modernos, o 

sobrenatural, o fantástico também começou a compartilhar mais espaço com o medo do 

natural, como nos filmes de psicopata.  

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=Banjong+Pisanthanakun&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC42qSxQ4gIxjSoMTEwqtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZRp8S8rPy8dIWAzOLEvJKMxLzE7NI8ACLU37FJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ-IrSpO_iAhUyILkGHbJ1DoEQmxMoATAfegQIDBAL
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=Parkpoom+Wongpoom&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC42qSxQ4gIxjSoMTExztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlbBgMSi7IL8_FyF8Py8dBADAMktGERFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ-IrSpO_iAhUyILkGHbJ1DoEQmxMoAjAfegQIDBAM
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Como todas as outras expressões artísticas, o gênero foi influenciado pelos momentos 

políticos e culturais de cada época. Para esse novo momento, creio ser pertinente fazer as 

seguintes perguntas: o horror tradicional estaria sendo superado por essa nova safra de forma 

que esses novos filmes possam ser considerados diferenciados e categorizados num novo 

subgênero? É possível que filmes de horror sejam subjugados pela crítica e, por vezes, por 

seus próprios realizadores por conta de sua faceta popular e que, por isso, eles sintam a 

necessidade de criar uma nova categoria para encaixar os filmes que consideram superiores e 

dignos de premiações? Há, de fato, algo novo nas produções de horror mais contemporâneas? 

Quais suas particularidades?  

No próximo capítulo, buscarei respostas para essas perguntas e tratarei sobre o termo 

pós-terror, nomenclatura criada por um jornalista americano na tentativa de criar um 

subgênero que abranja essas novas obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

3 A QUESTÃO DO PÓS-TERROR  

O termo pós-terror foi utilizado pela primeira vez, em 2017, pelo jornalista de cinema 

Steve Rose num artigo para a revista The Guardian intitulado How Post Horror Movies are 

Taking Over Cinema. O jornalista inventou a expressão para se referir aos filmes de horror 

contemporâneos que estavam sendo lançados e que, segundo ele, fugiam da fórmula padrão 

dos outros filmes de horror.  

Para explicar seu ponto de vista, ele usa a metáfora da lanterna. Para ele, as regras do 

gênero de horror funcionam como uma lanterna que nos guia na escuridão do desconhecido. 

Essas regras são as convenções tradicionais do gênero como, por exemplo, o vampiro sem 

reflexo, a última sobrevivente, o mal derrotado no fim, mas com abertura para uma sequência. 

Para ele, os filmes enquadrados como pós-terror são uma tentativa de fazer terror sem essa 

lanterna, fugindo do que se espera do gênero. 

 

O que acontece quando vai além das convenções estabelecidas e vaga pela 

escuridão? Você pode encontrar algo até mais assustador. Você pode achar algo que 

não é assustador, O que pode estar emergindo aqui é um novo subgênero. Vamos 

chamá-lo de “pós-terror” 
2
(ROSE, 2017, s/p) 

 

O jornalista aponta, no artigo, que o gênero de terror é o mais lucrativo da indústria. 

São geralmente filmes baratos que tem uma grande aceitação pela massa e, por isso, se dá em 

torno de variação das mesmas coisas como assombrações, psicopatas, zumbis, etc. Para ele, o 

pós-terror é uma reação a esse tipo de filme e seria um subgênero do terror. 

Rose diferencia filmes como O bebê de Rosemary e O Iluminado dos contemporâneos 

pós-terror a partir da questão do orçamento. Ele cita que esses filmes também quebraram 

padrões, no horror em suas épocas, remodelando as alegorias do horror com uma 

sensibilidade mais autoral. Porém, segundo Rose, contavam com uma produção mais 

encorpada, pois foram feitos na era em que o horror era produzido por estúdios com bons 

recursos. Os pós-terror seriam, então, filmes indie, de baixo orçamento, que conseguem fazer 

essa mesma quebra e para ele isso seria o diferencial. 

Além disso, ele aborda em seu artigo a má recepção por parte do público a essa obras.  

 

Uma quantidade de filmes recentes poderia se encaixar nessa categoria de pós-terror. 

A bruxa, do ano passado, por exemplo, que foi às florestas da Nova Inglaterra com 

uma devota família do século 17. O título e o trailer sugeriram um filme de terror 

                                                           
2
 What happens when you stray beyond those cast-iron conventions and wander off into the darkness? You might 

find something even scarier. You might find something that’s not scary at all. What could be emerging here is a 

new sub-genre. Let’s call it “post-horror”. 
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padrão, porém, mesmo imerso em uma autêntica tradição satânica, A Bruxa teve 

poucos jumpscares, perseguições frenéticas e explicações. Havia, pelo menos, uma 

bruxa nele. Porém, o filme foi comercializado para a audiência mainstream, que se 

sentiu enganada e foi ao o twitter com sentimentos de “pior filme da vida”.  
3
(ROSE, 

2017, s/p) 
 

Ele aponta que a audiência do cinema padrão, acostumada com o horror padrão dos 

sustos, não recebe bem os filmes pós-terror e saem decepcionados da sala de cinema, pois não 

receberam o que foram ao cinema para ver: os clichês do gênero. Esses filmes seriam 

vendidos como horror tradicional em seus trailers para atrair a audiência e lucrar com a 

popularidade do terror, mas entregam um cinema de qualidade e acabam aclamados pela 

crítica. Ele cita como exemplos de pós-terror os filmes Ao cair da Noite, A bruxa, Demônio de 

Neon, entre outros. 

Em resumo, para ele, as características principais desse novo subgênero seriam: 

atmosfera para a construção do horror ao invés dos famosos jumpscares; terror de ordem 

psicológica ao invés do horror explícito, crítica social e questões metafísicas, e orçamento 

reduzido. 

 

3.1 O termo 

A fim de discutir sobre o termo inventado por Rose e pensar suas justificativas é 

necessário, primeiramente, pensar na escolha da palavra pós-terror. Em inglês, o termo 

original é post-horror. Optei pela tradução pós-terror, pois, no Brasil, em geral, usamos o 

termo terror para nos referir ao gênero, sem fazer distinção entre os termos horror e terror. O 

prefixo pós é utilizado para formar a ideia de algo que vem depois, em resposta ao modelo 

anterior, distanciando-se dele, num sentido, muitas vezes, de superação.  Essa formação 

etimológica da palavra escolhida por Rose, por si só, já é problemática. Não há como o pós-

terror ser um subgênero do terror, pois a escolha do prefixo não condiz com um subgênero 

mas sim com algo novo do existente.  

 

3.2 Jumpscares x Atmosfera 

Jumpscares, traduzido do inglês, literalmente, significa pulo de susto. É um truque 

altamente difundido, no cinema de terror, caracterizado por uma construção rápida de 

                                                           
3
 - A number of other recent films could fit into the post-horror category. Last year’s The Witch, for example, 

which went into the New England woods with a devout 17th-century family. Again, the title and trailer 

suggested a straight horror movie, but while it was steeped in authentic satanic lore, The Witch was short on 

jump-scares and frantic chases, and explanations. It did, at least, have a witch in it. But again, it was marketed at 

mainstream audiences, who felt like they’d been conned, and took to Twitter with “WORST MOVIE EVER” 

sentiments. 

https://www.theguardian.com/film/2016/mar/10/the-witch-review-a-eerie-campfire-tale-that-gets-under-your-skin
https://www.youtube.com/watch?v=gud8viI-P7Q
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suspense: um personagem se encontra numa situação em que um perigo parece estar se 

aproximando, o som e montagem contribuem para que essa percepção seja construída, em 

seguida, há um silêncio ou uma sensação de que o mal já passou, e então, o susto: um som 

muito alto, geralmente acompanhado por uma mudança brusca, na imagem e, muito 

frequentemente, de uma aparição assustadora ou banal, como um fantasma no espelho ou um 

gato pulando de uma caixa. 

 Segundo o site Where´s de jump, que busca listar os jumpscares encontrados em 

filmes de terror ao longo da história e traz dados e conclusões sobre o uso desse truque, no 

cinema, o primeiro jumpscare foi utilizado no filme Cat People, de Jacques Tourner (Estados 

Unidos, 1942) numa cena em que a chegada de um ônibus quebra o silêncio e o ritmo de 

suspense criados na cena. Porém, foi em Psicose que o jumpscare foi utilizado pela primeira 

vez no filme do gênero, na cena em que Arbogast é esfaqueado de surpresa no topo da escada. 

Desde então, os jumpscares se popularizaram muito nos filmes de terror. No mesmo site, há 

uma pesquisa sobre seu uso, baseado em dados de 250 filmes catalogados, como mostra a 

figura abaixo: 

 

Figura 1 – Gráfico sobre o uso de jumpscares 

 

Fonte: https://wheresthejump.com/do-modern-horror-movies-contain-more-jump-scares-than-older-movies/ 

 

A partir do gráfico apresentado pelo site, nota-se que, nos anos 80 e a partir dos anos 

2000 até o dia da pesquisa, foi quando o truque mais foi usado no cinema. O uso desse truque 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=Robert+Wise&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM1IMSpU4gAxM4pzM7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJW7qD8pNSiEoXwzOJUADx0JMU9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiM8IzQyu_iAhV1LLkGHfzcCWQQmxMoATAaegQIDRAL
https://wheresthejump.com/do-modern-horror-movies-contain-more-jump-scares-than-older-movies/
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ao longo dos anos, com mais popularidade a partir dos anos 80, criou uma audiência já 

conhecedora dele. Por um lado, para críticos do cinema, em geral, o uso dos jumpscares é 

visto como um recurso fácil para trazer o susto e por isso usado em abundância por filmes 

considerados fracos que têm no jumpscare sua única fórmula para tentar causar medo e 

horror. Por outro lado, a audiência, já acostumada e habituada aos sustos, aprendeu a ir ao 

cinema ver o filme de terror para levar tais sustos. Quando eles não ocorrem, muitos acabam 

se frustrando.  

Há mérito nos jumpscares. Usá-lo com maestria, nos filmes atuais, é utilizar do 

conhecimento do público quanto ao truque e usá-lo a seu favor para aterrorizar e horrorizar; o 

medo do susto, ou o medo do medo existe e pode ser usado de forma positiva nos filmes.  

No entanto, nos filmes que Rose caracteriza de pós-terror, os jumpscare não são muito 

utilizados. O medo e a tensão vêm de construção de atmosfera, construção essa bem mais 

complexa de ser feita.  

Em seu texto A atmosfera fílmica como consciência, Inês Gil, define a atmosfera 

como uma figura fílmica, ou seja, passível de ser analisada. 

 

(...) a atmosfera fílmica e está ligada aos componentes que permitiram a realização 

do filme. Liberta-se de um plano, de uma sequência ou da totalidade de um filme, 

tendo por origem elementos ou conceitos fílmicos tais como o tempo, o espaço, o 

som, a imagem, o ritmo, a representação dos actores, o enquadramento, a luz, etc. 

Todos contribuem para a criação da atmosfera, alguns mais do que outros, segundo a 

escolha do realizador.  
 (GIL, 2011, pág. 2) 

 

A definição de atmosfera é complexa, porém não é difícil de ser entendida. Os 

elementos do filme citados por Gil despertam sensações no espectador, desencadeiam 

emoções, com variedades intensidades.  

Nos filmes classificados por Rose como pós-terror, como A Bruxa, por exemplo, a 

atmosfera criada pelo filme se destaca, de fato, na construção do medo característico do 

gênero. No entanto, a construção do medo a partir de uma atmosfera bem criada já se mostra 

presente em diversos filmes de terror ao longo da história, inclusive, nos clássicos, como no 

próprio Psicose, O Iluminado etc. 

 

3.3 Terror x Horror 
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Outro ponto que caracterizaria o pós-terror de Steve Rose está na questão que foi 

exposta no primeiro capítulo deste trabalho. Para ele, os filmes de novo subgênero causariam 

medo de ordem psicológica, sem necessariamente “apelar” para o explícito.  

Como falei, no capítulo anterior, alguns autores distinguem o terror do horror, como o 

primeiro sendo de ordem psicológica, e o segundo de ordem explícita, concreto. Diante da 

existência dessa distinção dentro do próprio gênero, filmes pós-terror seriam filmes de terror, 

simplesmente. Novamente, não há nenhuma novidade. Há pessoas que usam o termo terror 

psicológico, porém, a partir da diferenciação já apontada, o termo se torna redundante. 

Em seu artigo ele diz que filme Ao cair da noite trabalha o terror não mostrando suas 

ameaças e lida com questões da relação humana. Fato é que, nos anos 60, em O bebê de 

Rosemary isso já era feito com sucesso e em Tubarão, por exemplo, grande parte do sucesso 

do filme veio da escolha em esconder a forma da ameaça até o fim. 

Além disso, muitos dos filmes citados por Rose, como A Bruxa e Demônio de Neon também 

momentos explícitos de horror. 

 

3.4 Questões além do medo 

No final de seu artigo, Rose fala sobre os limites do gênero de horror: 

 

Sempre haverá um lugar para filmes que nos apresenta com nossos medos mais 

primitivos e que nos assusta. Mas quando se trata de abordar as grandes questões 

metafísicas, a estrutura do horror corre o risco de ser rígida demais para oferecer 

novas respostas - como uma religião em decadência.
4
 (ROSE, 2017, s/p) 

 

Para ele, filmes de terror não conseguem lidar com questões metafísicas de grande 

importância, pois seria engessado dentro de suas características e, portanto, incapaz de trazer 

novas respostas.  

Mais uma vez, o jornalista parece subjugar o gênero e se esquecer, por exemplo, que 

filmes como A madrugada dos mortos vivos usam de alegorias relacionadas ao horror para 

tecer inúmeras críticas de cunho social, religioso e trazer questões sobre a natureza e os 

problemas humanos. 

 

3.5 Orçamento 

                                                           
4 There will always be a place for movies that reacquaint us with our primal fears and frighten the bejesus out of 

us. But when it comes to tackling the big, metaphysical questions, the horror framework is in danger of being too 

rigid to come up with new answers – like a dying religion.  
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Em determinado ponto de seu artigo, Rose admite que filmes de terror já citados 

tinham as mesmas características dos novos filmes por ele chamado de pós-terror e que, uma 

diferença que os distinguiria seria a questão do orçamento. Para ele, filmes de terror como O 

iluminado e O bebê de Rosemary foram produzidos numa época em que estúdios  produziam 

terror e, portanto, tinha orçamentos e recursos. 

Muitos dos filmes citados por ele foram produzidos pela A24, uma produtora e 

distribuidora independente criada, em 2012, nos Estados Unidos. Ela tem se destacado nas 

premiações do cinema norte-americano, tendo concorrido a diversos prêmios e levado a 

estatueta de melhor filme, em 2017, com Moonlight, de Barry Jenkins (Estados Unidos, 

2017). 

Por se tratar de uma produtora independente, ela naturalmente dá mais liberdade aos 

seus diretores para que criem um cinema de viés mais artístico, com traços mais autorais e 

menos pautados em normas engessadas de Hollywood, que, importante ressaltar, aplicam-se 

não só ao terror mas a todos os gêneros cinematográficos. 

Usar um novo termo para diferenciar filmes de terror de hoje de filmes antigos com 

características absolutamente semelhantes pela razão de seu orçamento e produção é um 

argumento bastante frágil para se sustentar a criação de um novo subgênero ou gênero. 

 

3.6 Conclusões sobre o termo 

O artigo de Rose gerou polêmicas e traz diversas contradições. O termo desagradou a 

muitos amantes do gênero que, assim como eu, pensam que a criação desse termo foi uma 

tentativa de subjugar o cinema de gênero, tratando-o como algo menor, secundário e incapaz 

de produzir grandes obras. Parece que para alguns, se tiver qualidade, não pode ser terror, e 

portanto torna-se necessário para essas pessoas inventar novas caixinhas em que caibam tais 

obras. Sabemos que o terror é um gênero líquido que  está presente desde os primórdios do 

cinema, que consegue se adaptar a vários outros e se renova de tempos em tempos sem nunca 

perder sua essência e público fiel. 

O grande mérito do artigo de Rose parece estar em como ele se popularizou e foi 

capaz de trazer à tona um grande debate sobre o terror e sua atual produção e recepção. A 

discussão sobre o que está sendo produzido, no gênero, fazia-se necessária e os debates 

apontam para caminhos que indicam que estamos vivendo um novo momento do cinema de 

horror, ainda recente demais para ser limitado e cravado por termos mais definidos.  
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Bons filmes estão sendo lançados com criatividade e frescor, trabalhando questões de 

grande importância para sociedade nos dias atuais - como o racismo, a religião, a questão do 

feminino, questões de saúde mental - sem abrir mão de produzir o medo e o horror artístico 

que tanto fascina e atrai os espectadores do gênero. 
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4 O NOVO MOMENTO DO HORROR 

Todos os anos, muitos filmes de terror são lançados. Eles costumam ser baratos e 

render boas bilheterias e são, portanto, um excelente negócio. Devido a esse elevado número 

de lançamentos, é natural que muitos filmes sejam vistos pela crítica como estritamente 

comerciais e de pouco valor artístico. Esse excesso acontece já há muito tempo e desconfio de 

que esse fato tenha contribuído bastante para a má fama do gênero entre críticos e premiações. 

De tempos em tempos, no entanto, alguns filmes de terror são notados e vistos de forma 

positiva pela crítica ao se destacarem por seu caráter técnico, por sua originalidade, pelos seus 

traços autorais, entre outras características cinematográficas.  Diante de seu assombro com tal 

possibilidade e, na  tentativa de justificar algo que para eles parece diferenciado do que lhes 

parece comum dentro do gênero, inventam nomenclaturas ou explicações para o fenômeno. A 

verdade é que bons filmes de terror sempre estiveram lá, muitos talvez só não tenham 

recebido seu devido destaque. 

Nos últimos cinco anos, porém, em meio a essa quantidade enorme de filmes de terror 

lançados, anualmente, um número maior e  relevante de filmes de terror têm sido produzidos e 

aclamados pela crítica. A partir desse cenário promissor, para muitos críticos e, por que não, 

fãs do cinema de horror, estamos vivendo um tipo de nova era de ouro do terror. Creio ser 

impossível cravar a definição por hora, pois estamos vivendo essa nova fase, no presente, e é 

necessário algum afastamento para poder defini-la melhor. Porém, sem dúvida, está 

acontecendo um movimento diferente do que tem acontecido nos anos anteriores. 

 O artigo de Steve Rose sobre o pós-terror, apesar da polêmica em relação ao termo, 

ajudou a evidenciar as boas produções que têm sido feitas, nos últimos anos, e, 

consequentemente, proporcionou inúmeras discussões e artigos que se propõem a pensar e a 

debater a qualidade das produções atuais. É possível, portanto, traçar algumas características 

em comuns do filmes que Steve chamou de pós-terror, sem necessariamente encaixá-las num 

novo subgênero, mas que funcionam mais como uma agenda, uma característica, uma 

tendência para essa nova fase. Muitos deles, no entanto, não são necessariamente conhecidos 

do grande público e muitos nem chegam ao circuito aberto no Brasil.  

 

4.1 Filmes relevantes 

A fim de mapear algumas das melhores produções da atual fase do horror, reunirei 

aqui, em ordem cronológica, alguns títulos lançados, a partir de 2014, e que foram bem 

recebidos pela crítica. Para a escolha dos filmes, embasei-me em artigos sobre cinema de 
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terror em que foram citados os filmes considerados os melhores do ano por seus autores e 

também listas elaboradas com essa mesma finalidade. Os sites com os artigos consultados e as 

listas estão relacionados na bibliografia. Como são muitos títulos, citarei, aqui, apenas os 

filmes que receberam notas altas e que ganharam o certificado especial pela crítica no site 

rotten tomatoes. 
5
Vale mencionar, porém, que nem todos os filmes a serem listados se 

encaixam na definição de pós-terror de Steve Rose.  

O primeiro a ser mencionado é O Babadook, de Jennifer Kent (Austrália, 2014), com 

98% de aprovação da crítica e 72% do público no rotten tomatoes. Dirigido por uma diretora 

estreante, traz questões sobre depressão e luto através de uma figura monstruosa e aborda, 

também, a questão da maternidade. A atmosfera é bem trabalhada, apesar de jumpscares 

serem utilizados e sua fórmula narrativa ser tipicamente como as do subgênero de terror 

sobrenatural. Em seguida, no mesmo ano, Boa Noite, Mamãe, de Veronika Franz, Severin 

Fiala (Áustria, 2014), indicado pelo país ao Oscar de melhor filme estrangeiro, traz uma trama 

de terror que também envolve a maternidade, atmosfera bem trabalhada; o filme recebeu 85% 

de aprovação pela crítica no rotten tomatoes. Os dois filmes iniciais da lista tensionam 

relações familiares, especialmente entre mães e filhos. e abordam aspectos psicológicos de 

seus personagens principais para a construção do medo. Enquanto O Babadook se utiliza de 

alguns clichês do subgênero sobrenatural e Boa noite, Mamãe apresenta um horror mais 

visual, com cenas de tortura, ambos têm uma construção do terror bem trabalhada ao longo de 

todo o filme, sem necessariamente depender dos momentos mais viscerais ou assustadores 

para causarem medo, incômodo e repulsa. 

Figura 2 – Frame do filme Babadook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Rotten Tomatoes é um site criado em 1998 que compila críticas sobre filmes de diversos outros sites. A partir 

do número de crítica totais eles tiram a porcentagem de críticas positivas de cada filme e atribuem a eles selos de 

qualidade, negativos, medianos e positivos. 

https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&biw=1366&bih=657&q=Veronika+Franz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQsTisvSVPiAnHSs0wqywq1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVr6w1KL8vMzsRAW3osS8KgBU1sJsRAAAAA&ved=2ahUKEwjm3fCCm-XiAhVMD7kGHTlTAYQQmxMoATAbegQIDhAq
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&biw=1366&bih=657&q=Severin+Fiala&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQsTisvSVPiAnHyjHOKK420xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVt7g1LLUosw8BbfMxJxEAIl1bc1DAAAA&ved=2ahUKEwjm3fCCm-XiAhVMD7kGHTlTAYQQmxMoAjAbegQIDhAr
https://www.google.com/search?safe=strict&sa=X&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&biw=1366&bih=657&q=Severin+Fiala&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQsTisvSVPiAnHyjHOKK420xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVt7g1LLUosw8BbfMxJxEAIl1bc1DAAAA&ved=2ahUKEwjm3fCCm-XiAhVMD7kGHTlTAYQQmxMoAjAbegQIDhAr
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Figura 3 - frame do filme Boa noite, mamãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano seguinte, em 2015, Corrente do Mal, de David Robert Mitchell, (Estados 

Unidos, 2015) agradou à crítica com 96% de aprovação e 66% pelo público no rotten 

tomatoes. Mais uma vez, a atmosfera é bem trabalhada e o medo é causado pela paranoia 

constante causada pelo perigo eminente de um demônio lento, porém aparentemente 

indestrutível e sexualmente transmissível. O filme subverte uma lógica comum dos filmes 

slashers, por exemplo, em que adolescentes fazendo sexo são assassinados: em Corrente do 

Mal fazer sexo é a única forma de sobrevivência. De forma bastante original, o filme traz 

diversas questões pertinentes à nossa sociedade atual, entre elas, a questão sobre DSTs, sobre 

egoísmo e sobre a falta de relação entre pais e filhos. Também, no mesmo ano, A Bruxa, de 

Robert Eggers (Estados Unidos, 2015) agradou à crítica com 90% de aprovação e 57% da 

audiência. O filme apresenta a paranoia que vem da religião e o medo do pecado e  trata 

também sobre a questão da mulher vista como pecadora, oprimida e julgada pela sociedade e 

vista como fonte de todo o mal, até mesmo pela sua família. É um filme sem jumpscares, que 

constrói um mal estar todo baseado em atmosfera. Porém, em alguns momentos, tem 

sequências de horror mais visceral. Nos dois principais citados de 2015, o protagonismo 

feminino mais uma vez é destaque e o debate sobre o papel da mulher na sociedade é 

evidenciado. Ainda no mesmo ano, O Convite, de Karyn Kusama (Estados Unidos, 2015) 

recebeu 88% das críticas e 70% do público e A atração, de Agnieszka Smoczynska (Polônia, 

2015), filme sobre sereias canibais, recebeu 87% da crítica e 73% da audiência. 
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Figura 4 - frame do filme A Bruxa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – cartaz do filme Corrente do Mal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: filmow.com.br 

 

Em 2016, Raw, de Julia Ducournal (França, 2016) com diretora também estreante, 

causou nos festivais e agradou à crítica com 91% de aprovação e o público com 76%. O filme 

sobre uma  vegetariana que se torna canibal chocou com seu gore e cenas explícitas de horror 

ao mesmo tempo em que constrói com agilidade sua tensão e atmosfera. O filme é também 

repleto de situações alegóricas sobre a personagem principal, sua personalidade e suas 

relações. Com uma protagonista feminina forte e deficiente auditiva, Hush: a morte escuta, de 

Mike Flanagan (Estados Unidos, 2016) conta com 92% de aprovação da crítica e 73% pela 

audiência e constrói muito bem a tensão típica de filmes de psicopatas assassino. Embora não 

traga grandes questões metafísicas ou políticas, a protagonista feminina forte é um diferencial 
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importante. Seguindo a mesma linha de protagonistas femininas fortes, porém indo além nas 

questões políticas, Sob a sombra, de Babak Anvari (Irã, 2016) com diretor estreante, conta 

com impressionantes 99% de aprovação pela crítica e 74%pelo público. O filme se passa no 

Teerá, em 1988, durante a guerra entre Irã e Iraque. Uma mãe e sua filha  enfrentam a 

presença de espíritos malignos em sua casa, ao mesmo tempo que têm que lidar com o medo 

da guerra e as bombas diárias que aterrorizam a cidade, além as consequências da opressão 

feminina naquela sociedade. O filme consegue misturar de forma bastante balanceada a 

construção de atmosfera, jumpscares, terror e horror. Indo na contramão das protagonistas 

femininas mas também com a surpreendente nota de 99% pela crítica no rotten tomatoes O 

lamento, Na Hong-jin (Coréia do Sul, 2015) constrói uma atmosfera incômoda e desoladora, 

com algum toque de humor. 

Figura 6- frame do filme Raw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - cartaz do filme Sob a sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: filmow.com 

Em 2017, Corra, de Jordan Peele (Estados Unidos, 2017) agradou à crítica (98% e o 

público 86%) e foi indicado ao Oscar de melhor filme, diretor, ator, e roteiro original, 

vencendo o último. Nele, o diretor e também roteirista usa do terror, com pitadas de humor, 

para discutir racismo e criar metáforas sobre a opressão racial nos Estados Unidos. Outro 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-216359/


 

30 
 

filme de 2017, que também foi citado por Steve Rose como um dos grande exemplos do pós-

terror, é o Ao cair da Noite, de Trey Edward Shults (Estados Unidos, 2017),  com 87% de 

aprovação entre os críticos, porém, com nota de audiència baixa em 44%. O filme, assim 

como seu título e trailers, sugere que algo sombrio aparece ao anoitecer. No entanto, seu 

terror é todo construído dentro do abrigo em que os personagens se encontram, não há 

revelação horrorífica e o medo vem da convivência social, das relações e tensões humanas 

que se estabelecem ao longo do filme. É um filme de atmosfera, muita tensão e poucos sustos. 

Ainda, em 2017, O culto, de Justin Benson, Aaron Moorhead (Estados Unidos, 2017) teve 

93% de aprovação pela crítica e 66% pelo público, e Ghost Stories, de Jeremy Dyson, Andy 

Nyman (Inglaterra, 2017) contou com a aprovação de 83% pela crítica e 59% pelo público. 

Ambos têm um excelente trabalho de atmosfera, embora também trabalhem com os famosos 

jumpscares. 

Figura 8 - frame do filme Corra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 9 - frame do filme Ao cair da noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2018, Hereditário, de Ari Aster (Estados Unidos, 2018), da produtora A24, teve 

89% de aprovação pela crítica e 64% pelo público. É um filme que explora relações 

familiares, traumas e questões psicológicas. Não chega necessariamente a subverter as 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=Justin+Benson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzMDBLsihLVuLSz9U3yDYryC4y0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1h5vUqLSzLzFJxS84rz8wA1VDPMRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaipvanuXiAhUXHLkGHegWBWIQmxMoATAVegQIDhAr
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=Aaron+Moorhead&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzMDBLsihLVuLSz9U3SE_KqSo31RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5HBOL8vMUfPPzizJSE1MANnRXH0YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjaipvanuXiAhUXHLkGHegWBWIQmxMoAjAVegQIDhAs
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-119909/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-161934/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-161934/
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características do gênero mas constrói uma atmosfera de terror incrível e angustiante. Um 

lugar silencioso, de  John Krasinski (Estados Unidos, 2018), com aprovação de 95% da 

crítica e 83% do público, usa o silêncio para criar medo e tensão. Uma experiência bastante 

diferente dentro do terror, levando em conta que a trilha sonora marcante costuma ter um peso 

relevante à construção do gênero. Ainda, em 2018, tivemos mais protagonistas femininas e 

fortes em destaque em Aniquilação, de Alex Garland (Estados Unidos, 2018) com aprovação 

pela crítica de 87% e  66% pelo público e What keeps you alive, de Colin Minihan  (Canadá, 

2018) com aprovação pela crítica de 82%  e 54% pelo público. 

 

Figura 10- Frame do filme Hereditário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adorocinema.com.br 

 

Em 2019, o aguardado Nós, de Jordan Peele (Estados Unidos, 2019), do mesmo 

diretor Corra, tem uma protagonista negra que subverte o papel frágil em que a mulher 

costuma ser colocada nos filmes, de qualquer gênero, e é uma grande crítica sobre a nossa 

sociedade, sua segregação e seus privilégios. Recebeu 94% de aprovação da crítica e 68% do 

público. 

 

Figura 11 - Frame do filme Nós 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&q=John+Krasinski&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDPIskh6xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWsfF75GXkK3kWJxZl5xdmZABKtzO9kAAAA
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4.2 No Brasil 

Ainda hoje, quando pensamos em filmes de terror brasileiros, a grande referência é 

José Mojica Marins e seu imortal Zé do Caixão. Mesmo com todo o sucesso que seus filmes 

fizeram, o gênero não costumava aparecer com destaque no cinema brasileiro. No entanto, 

essa nova e promissora fase do cinema de terror parece também acontecer no Brasil. A seguir, 

citarei alguns filmes recentes que têm se destacado e chamado a atenção em premiações e 

agradado à crítica. 

Mate-me, por favor, de Anita Rocha da Silveira (Brasil, 2015), foi premiado no 

Festival do Rio e no Festival de Veneza. No longa de estreia de Anita, a narrativa transita 

entre um cenário realista de jovens e seus dramas, na Barra Tijuca, ao mesmo tempo em que 

assassinatos violentos ocorrem, no bairro, e exercem uma fascinação mórbida sob as 

personagens. Assim como em alguns outros filmes citados, o filme trata sobre sexualidade, 

desejos reprimidos, questões existenciais e fragilidade de laços familiares. No rotten 

tomatoes, o filme conta com 72% da aprovação da crítica e apenas 30% do público. 

Temos, então, As boas maneiras, Juliana Rojas e Marco Dutra (Brasil, 2017), que 

ganhou em 5 categorias e foi eleito o melhor filme no Festival do Rio de 2017.  O longa traz o 

horror com crítica social, abordando questões de classe e de racismo, sem abrir mão de 

convenções do gênero e sem medo de se assumir como filme de horror.  No rotten tomatoes o 

filme conta com 95% de aprovação pela crítica e 67% pelo público, embora sua aprovação 

seja alta, ele não recebeu o certificado especial do site provavelmente devido ao número baixo 

de críticas compiladas. 

O animal cordial, de Gabriela Amaral Almeida (Brasil, 2017) tem um horror 

explícito, violento, com muito sangue e que evidencia pontos sensíveis do Brasil, no 

momento, trazendo como vilão um empresário que parece um cidadão comum “de bem”, mas 

que se mostra um assassino cruel, que não aceita diferenças. O filme não tem apresenta nota 

no rotten tomatoes. 

Tivemos, ainda, o Nó do diabo, de Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé e 

Jhesus Tibuzi (2018), antologia nordestina que conta com 5 histórias diferentes que se passam 

no mesmo local, porém em épocas distintas e que trazem à tona o terror da escravidão no 

Brasil. Mais uma vez, um filme que traz à tona a discussão sobre racismo e, nesse caso, as 

marcas do horror da escravidão que perduram até hoje no Brasil. O filme, também, não 

apresenta nota no rotten tomatoes. 
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O gênero tem prosperado e contado com mais dinheiro e recursos de produtoras que 

parecem ter percebido que o terror pode ser bem recebido pela crítica, além de lucrativo. 

Além disso, o Brasil passa por um momento político, assim como o restante do mundo, em 

que o terror costuma arranjar espaço, ganhar qualidade e dar voz aos horrores da realidade 

que nossa sociedade precisa enfrentar. 

 

Figura 12 - frame do filme O animal cordial 

 

  

  

  

  

 

 

 

Figura 13 - frame do filme As boas maneiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Considerações sobre os filmes e a nova fase do horror 

A partir da lista de filmes que selecionei, pude notar alguns padrões que já eram 

esperados e outros que me surpreenderam, pois não haviam sido evidenciados pela crítica 

como relevantes nessa nova safra. Em primeiro lugar, constatei que entre meus filmes 

selecionados, como já era esperado, na maioria dos casos, quando a crítica se encanta o 

público nem sempre tem a mesma opinião. No geral, a boa recepção crítica significa uma 

recepção mediana pelo público. Quanto mais os filmes fugiam das fórmulas mais conhecidas 

do gênero, mais difícil de agradar ao público ele se tornava. No entanto, essa tendência pode 
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se dar pelo fator costume. O público se acostumou com um tipo de cinema de terror, com os 

jumpscares, com narrativas mais despretensiosas. No entanto, se essa tendência de produções 

mais cuidadosas e diferenciadas continuar, creio que podemos, aos poucos, criar uma 

audiência habituada a outras formas de experienciar o medo. 

Todos os filmes se destacam por trabalhar bem a questão da atmosfera de horror. Esse 

talvez seja um dos principais diferenciais e grande ponto em comum entre todos os filmes 

citados. A popularidade dos jumpscares entre a audiência talvez tenha, de certa forma, 

contribuído para a produção excessiva de obras que visavam simplesmente ao susto e ao 

lucro  e, portanto, que se preocupavam menos com outros elementos importantes para o 

gênero e para a própria linguagem cinematográfica. Além disso, os filmes citados têm a 

tendência de partir sempre de um terror bem construído de teor psicológico até o horror mais 

explícito e visual, aproveitando, dessa forma, todas as facetas e as possibilidades diversas do 

gênero. 

Alegorias para um debate político e social, tensões das relações humanas e questões 

metafísicas também são características recorrentes nos filmes. Em muitos deles o 

relacionamento familiar é destacado, tensionado e trabalhado como plano de fundo para o 

horror. Além disso, racismo, privilégios sociais, papel da mulher na sociedade, deficiências, 

problemas psicológicos, liberdade sexual, entre outros, estão entre as questões trabalhadas 

através do terror nas obras citadas. 

Quando comecei a organizar os filmes mencionados, neste trabalho, não sabia que me 

depararia com algumas coincidências que me chamaram muito a atenção e que me merecem 

serem destacadas nessa nova leva do horror: muitas das produções são dirigidas por mulheres 

ou têm mulheres fortes como protagonistas, muitas vezes subvertendo papéis comuns a elas 

em filmes de terror e de qualquer outro gênero. Essa tendência não foi apontada por Steve 

Rose como característica desse novo movimento, mas não deixa de estar presente num 

número relevante de filmes e ser uma indicação de que talvez o frescor dessa nova fase esteja 

acontecendo, entre outros motivos, por uma maior inserção de mulheres na produção do 

cinema de terror. O feminismo tem grande destaque nos debates sociais de hoje e me parece 

natural que essa discussão seja contemplada pela arte e que esse fato contribua para que 

tenhamos mais protagonistas fortes e bem construídas. 

Além da presença marcante de mulheres diretoras e protagonistas, outro ponto que 

merece destaque é o número grande de estreantes na direção. Essa tendência parece indicar 

que o frescor da nova fase também se dá por essa nova leva de cineastas que está chegando 
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agora e que estão trazendo suas marcas e criatividades para suas produções. Nesse caso, os 

filmes serem de produtoras independentes dá maior liberdade a esses novos profissionais para 

explorarem seus potenciais e os do próprio gênero. 

Todas as características que mencionei até aqui, embora não sejam obrigatórias em 

todos os filmes, estão presentes nos maiores destaques dessa nova safra. O termo pós-terror 

causa controvérsias e, como apontado, no capítulo 2 deste trabalho, talvez não seja capaz de 

definir de forma concisa e coerente uma nova categoria para essas obras. Talvez, ao invés de 

um subgênero estar sendo criado, o terror esteja se conectando a uma agenda moderna, um 

movimento diretamente atravessado pela política, pelos anseios sociais e, por que não, pelo 

frescor e pela liberdade de quem o produz. Ainda é cedo para cravar que estamos vivendo 

uma era de ouro do horror, mas, sem dúvida, estamos vivenciando um movimento importante, 

que sem dúvida, reflete nosso atual panorama sociopolítico mundial. 
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5 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou uma reflexão sobre o pós-terror e o 

momento atual do cinema de terror por meio da análise das características relacionadas ao 

termo e dos filmes que têm se destacado no panorama atual pela recepção positiva pela crítica 

e que se encaixam dentro dessas características relacionadas ao termo. Ao analisar o termo 

pós-terror concluí que não há, essencialmente, nada individualmente inédito ou que vá além 

dos limites do gênero de terror nos novos filmes sendo produzidos. Portanto, a criação do 

termo pós-terror me parece mais uma tentativa de desmerecer e esvaziar a importância o 

gênero do terror do que de fato uma nomenclatura útil ou coerente sob qualquer circunstância.  

Embora eu tenha chegado a essa conclusão sobre o termo, não há como negar de que 

há, sim, uma produção numericamente relevante e diferenciada acontecendo no gênero. 

Individualmente, as características apresentadas pelos filmes, que tanto agradam aos críticos, 

não são novidades dentro do terror, como apontei diversas vezes ao longo do trabalho. Quanto 

a essas características semelhantes compartilhadas entre os filmes apontados, torna-se muito 

mais pertinente encará-las como um movimento, uma agenda dentro do gênero, do que 

encaixá-las dentro de um subgênero ou gênero diferenciado do terror. 

Estamos vivendo tempos sombrios, no mundo, com a crescente da extrema direita em 

diversos países e líderes flertando com o fascismo, guerras rendendo milhares de mortos e 

refugiados. Nossa realidade é frutífera para o gênero do terror, pois nos dá material para 

trabalhar o medo da nossa sociedade e o terror de hoje não só reflete essa nossa realidade 

como se propõe a tencioná-la. É um momento altamente politizado e necessário.  

Os diretores, que são, em grande maioria, estreantes e, de forma inédita, mulheres, 

trabalham com a liberdade das pequenas produtoras e estão usando essa liberdade para 

produzir obras com traços autorias e engajamento político. As obras abordam questões 

urgentes como as do racismo, abrem espaço para um protagonismo feminino bem construído 

e menos estereotipado e trabalham questões metafísicas. Esse frescor e criatividade são 

proporcionados por essa junção de momento histórico, de possibilidade de liberdade de 

criação e de abertura do gênero e da indústria, em geral, para diretoras e papéis femininos em 

destaque e novatos. 

O terror se mostra, mais uma vez, um gênero líquido, capaz de se reinventar, abraçar 

mudanças e se manter como meio importante de expressão dentro do cinema. Pode-se dizer 

que há uma agenda política no terror atual e que, junto com ela, uma tendência a um cinema 

mais autoral, porém sem deixar de ser aterrorizante em sua essência.  
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Acredito que, à medida que esses novos realizadores se estabelecem, na indústria, e 

outros estreantes vão surgindo, a tendência seja que o terror mantenha e desenvolva cada vez 

mais a inovação e a pluralidade que essas obras, até então diferenciadas, vêm apresentando. 

Com o passar do tempo, acredito que o público e o terror mainstream dos grandes estúdios 

possam ser contagiados por essas obras, proporcionando-nos, quem sabe, uma verdadeira era 

de ouro do horror, com o gênero aclamado pela crítica e valorizado nas premiações sem gerar 

espanto ou necessidade de se inventar novas nomenclaturas.  
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