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Resumo 
 
A família é um elemento preponderante na materialidade do filme de horror. Antes somente 
ameaçada por forças externas ao lar, a família passa a ser a fonte do horror na 
cinematografia contemporânea. Filmes como Home Movie (2008) e Atividade Paranormal 
(2007), exemplares do que a academia, a crítica e o público convencionaram chamar de 
Found Footage de Horror, exploram os medos domésticos sofridos e deflagrados pelas 
famílias. A partir de uma breve discussão sobre a domesticação da família no cinema de 
horror, este trabalho procura investigar algumas estratégias de visibilidade configuradas nas 
tramas fílmicas através do ponto de vista da família. 
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1. A domesticação da família 
 

“I recognize that I am guilty to all of the charges. I want to say sorry for 
what I have done. It is because of the video testimony of my daughter”. 

Josef Fritzl, Tribunal de Sankt Pölten, 18 de março de 2008. 

Casos como o do austríaco Josef Fritzl recebem atenção massiva, e muitas vezes 

sensacionalista, da mídia global por ressaltar uma desconfiança impregnada na sociedade: o 

que as famílias escondem em seus lares, ou como no caso citado, o que as famílias 

escondem em seus porões? O lar, diferente da casa, é onde mora o coração de seus 

habitantes, um agrupamento social regido por afetos e sangue. Filmes como o clássico de 

Alfred Hitchcock, Psicose (1960), tendem a refletir a desconfiança e o medo sobre o 

doméstico ao mostrar os horrores privados escondidos nos porões das famílias burguesas 

para o olhar público. Esse tipo de representação nociva da família possui um 

desenvolvimento gradual no cinema de horror, um caminho percorrido desde o advento do 

cinematógrafo durante a modernidade. 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 4 - Comunicação Audiovisual, GP de Cinema, do XV Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Professor no curso de Cinema e Audiovisual do DepCom-UFES. Doutorando em Comunicação no PPGCom-UFF. 
Email: klausbraganca@ymail.com 
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Tanto o cinema quanto o desenvolvimento de suas tecnologias parecem estar 

profundamente vinculados à família e ao ambiente doméstico. Desde pelo menos o primeiro 

cinema, isto é, “os filmes e práticas a eles correlatas surgidos no período que os 

historiadores costumam localizar, aproximadamente, entre 1894 e 1908”, segundo Flávia 

Cesarino Costa (2005, p.34), que o cinema tem invadido o domínio da família. A autora 

comenta que há uma característica fundamental no processo de integração à cultura e 

transformação do cinema em arte do espetáculo, algo que ela se refere como uma 

domesticação: “esta transformação que começa a se operar no final do período do primeiro 

cinema” (p.68). A domesticação do primeiro cinema é um percurso gradual entre a 

passagem “da dominância do espetáculo popular até a dominância de um modelo narrativo 

e consagrado pela tradição” (p.68). 

Podemos perceber este percurso não somente na modificação temática que os filmes 

deste período absorviam, mas também pelo modo de usar a tecnologia a serviço de uma 

linguagem, pois, como explica Flávia Costa, “quando falamos em domesticação, estamos 

nos referindo também a uma submissão civilizatória, através da transformação do próprio 

código narrativo do cinema” (p.69). Durante sua domesticação o cinema teria como legado 

técnicas de enquadramento e montagem, elementos de linguagem que o ajudariam, além de 

registrar e projetar, também a narrar histórias. 

Nesta domesticação a família serve como um modelo. Por exemplo, “as primeiras 

imagens cinematográficas capturaram o cotidiano da família Lumière, filmado pelos irmãos 

Auguste e Louis. Revelaram as práticas burguesas de uma família industrial francesa”3 

(PEIXOTO, 2008, p.112). Os irmãos precursores do cinema exibiam um apreço pelo 

cotidiano, reconheciam a importância da vida familiar para a sociedade, pois segundo 

Clarice Peixoto, “o que estava sendo filmado não eram exatamente performances 

individuais dos membros da família, mas seus papéis sociais. Lentamente, o privilégio de 

registrar imagens (em movimento) foi estendido a todas as famílias endinheiradas, 

Europeias ou não” (p.112). 

Enquanto alguns registros feitos por Auguste e Louis Lumière mostram um 

deslumbramento com os incrementos que a modernidade trouxe para a vida urbana (como 

locomotivas aceleradas e o trabalho industrial da cidade), em outros percebe-se a 

valorização pelo registro de um cotidiano doméstico (como o almoço de um bebê). A 

                                                
3 Esta e as demais citações de obras estrangeiras relacionadas nas referências foram traduzidas pelo autor deste trabalho. 
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possibilidade de registrar a vida cotidiana era sedutora para muitas famílias. Domesticar 

uma tecnologia capaz de capturar e preservar os bons e efêmeros momentos familiares 

tornou-se não apenas um sinal de status para as elites, mas uma forma de atribuir 

movimento às memórias de família. 

Progressivamente a família é associada quase indissoluvelmente ao cinema, tendo-a 

como público consumidor e também como tema representado em suas produções – uma 

domesticação da família em seus códigos. A participação da família na vida cotidiana 

moderna coincide com o período de domesticação da linguagem do primeiro cinema e isso 

a incluiu em seus códigos. Projetados junto a seu ambiente doméstico para as telas contidas 

no espaço público urbano, dramas familiares passariam a ser enquadrados durante o 

desenvolvimento cinematográfico sob várias vertentes: desde o dilema moral contido em 

um engate romântico, até o suspense das ameaças externas que rondam o lar. 

João Luiz Vieira (2007) chama a atenção para três adaptações fílmicas da peça Au 

téléphone escrita por André de Lorde em 1902, em que situa uma família ameaçada pelos 

perigos que podem invadir o cotidiano privado. The physician of the castle (1907) uma 

produção francesa da Pathé, The lonely villa (1909) e A woman scorned (1911), ambas 

produções dos estúdios American Biograph dirigidas por D. W. Griffith, tinham todas um 

enredo simples: um médico é chamado a atender uma falsa emergência e deixa sua família 

desprotegida contra criminosos que invadem a casa4. O suspense dos filmes é gerado pela 

montagem alternada entre o desespero da família durante a invasão dos criminosos e as 

tentativas do médico em salva-los – sempre impedido por algum problema relacionado à 

tecnologia, de telefones cortados à um carro que não funciona. 

O ambiente e a vida íntima das famílias são retratados por terceiros ao domínio 

público. Em simultâneo a este processo de domesticação do núcleo familiar através de 

técnicas de registro, montagem e projeção de imagens, ocorre a entrada e permanência 

destes mesmos procedimentos no ambiente doméstico da família. Assim domesticação pode 

ser entendido como um período em que a família foi tanto domesticada quanto também 

domesticou o cinema. Enquanto a tecnologia se popularizava e se perpetuava entre as 

famílias, as formas de representar e de auto-representar a intimidade do lar se configuravam 

nos filmes. Condutas informais de se apresentar e se relacionar, e “não só isso, mas também 

                                                
4 A simplicidade deste enredo, entretanto, dá a ele um fator de perenidade na cultura popular, pois, como indica João Luiz 
Vieira (2007), a narrativa foi novamente adaptada, agora por David Fincher, intitulada de Panic Room (2002). A figura do 
médico sobrevive nesta versão, embora como coadjuvante, pois a heroína do filme (sozinha com sua filha dentro da casa 
invadida) é divorciada dele. 
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seus gestos, conversas, piadas, acenos e pedidos de ‘pare de me filmar’ dão uma relação de 

proximidade (ou intimidade) entre eles” (PEIXOTO, 2008, p.113). Uma tecnologia é 

domesticada à medida em que seu acesso incrementa e se estabelece como componente 

íntimo da vida cotidiana. 

 

2. A domesticação do horror 

Emoldurada sob a perspectiva do cinema de horror a família foi apresentada em seus 

piores momentos, a felicidade do meio familiar foi atormentada por forças naturais e 

sobrenaturais. Ao mesmo tempo os núcleos familiares escondiam seus horrores em casa, 

ocultavam da vida pública os males que reservavam na privacidade do lar. Em meio a uma 

sociedade opressora em que qualquer um poderia revelar-se como uma ameaça, a família e 

o lar constituíam uma retaguarda segura para o indivíduo. Essa proteção doméstica é 

transfigurada pelo horror contemporâneo para responder à atmosfera cultural vivida em 

sociedade, pois como indica o historiador do cinema David Skal: 

O pesadelo americano, como refratado em filme e ficção, é sobre 
privação, exclusão, mobilidade descendente, um mundo de luta-até-a-
morte de vencedores e perdedores. Familiar, os sinais da mentalidade 
cívica são completamente reservados: a família é uma piada doentia, sua 
casa é mais propensa a oferecer o cerco ao invés de abrigo (1993, p.354). 

O lar convive com horrores produzidos ou não através dos entes de uma família. 

Abriga medos e conflitos em todos os seus cômodos; antes armazenados em porões e sótãos 

lentamente expandiram-se para os quartos, em especial onde haviam crianças. Muitas 

narrativas de horror trazem uma ameaça voltada para os filhos, inocentes e desamparadas 

personagens vitimadas por circunstâncias adversas a suas vontades. Mostram que os perigos 

aos quais as crianças estão expostas no mundo estão dentro de casa – e nem sair poderá 

evita-los. Outras formas destacam que a criança é o próprio monstro da família. 

O que estes enredos averiguam é, além da crise de segurança do lar, um pessimismo 

em relação a um horizonte melhor para os filhos. Filmes que retratam o núcleo familiar 

tendem a incorporar uma mentalidade conservadora para representar o monstruoso. Da 

família surgem tensões e crises entre gerações que são destiladas pelo horror para condenar 

padrões de comportamento e reinvindicações liberais. David Skal aponta para o papel social 

empreendido pela mulher dentro do lar, pois “o movimento feminista permitiu esposas e 

mães se sentirem ‘poderosas’ por trabalharem fora de casa – como se elas tivessem escolha 

nessa questão. Para uma grande parte da geração do pós-guerra, a perspectiva de que o 
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futuro não vai se parecer com o passado foi assustadora” (1993, p.354). Entre as cicatrizes 

do passado e os desgastes do presente, a imagem de um futuro caótico conduzida pelo 

cinema de horror levou a família até seu abismo. 

Quando o found footage de horror passa a integrar em seus códigos uma estética 

muito particular do vídeo amador, e nesse caso do vídeo de família, existem 

“particularidades” que precisam ser consideradas. As tecnologias de vídeo, analógico ou 

digital, deram um salto na produção doméstica e estabeleceram novos arranjos nas cadeias 

produtivas da cultura popular. O vínculo entre doméstico, tecnologia e horror torna-se o 

eixo de sustentação de alguns exemplares, uma exploração de diversas práticas de produção 

e circulação vindas de uma cultura subsidiada pelo vídeo. 

Para o horror apropriar o repertório desta cultura foi fundamental penetrar no âmago 

do doméstico através do ponto de vista da própria família – e isso é exatamente uma das 

denominações usuais do found footage, o “POV horror”, ou point of view horror. Uma 

cultura do vídeo caseiro implica não apenas um olhar sobre a família e sua casa, mas um 

olhar sobre a intimidade doméstica de núcleos familiares, um olhar feito de dentro e 

exercido através dos poderes de controle da visibilidade que a família possui. A família e o 

lar, que sempre constituíram um contexto proeminente para enredos de horror, são 

recondicionadas às suas próprias tecnologias, condutas e estilos fílmicos. 

Da mesma forma que esta visibilidade está associada ao ambiente cênico de casas, 

lares e domicílios, associa-se também à exposição de emoções e pensamentos íntimos de 

um sujeito. Uma intimidade regulada pelo olhar do personagem que conduz a moldura 

narrativa, ou seja, uma intimidade conferida pelo ponto de vista do personagem com o 

aparato. Esta categoria de visualidade revela simultaneamente a própria intimidade que os 

personagens, bem como o público, possuem hoje com os aparatos de registro digital. Nesse 

sentido há um compartilhamento de intimidade: o espectador conhece a intimidade 

denotada no manejo da câmera. 

Visibilidade íntima soa ambivalente, parece evocar a descoberta da privacidade dos 

corpos enquanto expõe os artifícios capazes de desnudar aquele íntimo. É preciso distinguir 

entretanto uma qualidade desta visibilidade, algo condizente com o que o found footage 

apresenta: se há um agente que regula e controla o que se torna visível na vida doméstica, é 

possível que haja uma espécie de seleção e intensão do que pode ou não ser exibido e visto. 

De acordo com David Buckingham “estas histórias representadas são claramente parciais e 
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seletivas, mesmo que as pessoas tendam a considerá-los como verdadeiros ‘registros’ 

documentários: eles seguem parâmetros socialmente esperados e assim, reafirmam valores 

específicos ou formas de associação cultural” (2009, p.25). 

Para cobrir tal peculiaridade os filmes analisados a seguir tendem a valorizar tanto o 

que é permissível à câmera tornar visível quanto aquilo que está oculto de suas lentes. A 

materialidade fílmica é configurada também pelo o que a câmera não é capaz de revelar, 

mesmo que esteja diante de seu alcance. Nesse regime incide ao menos duas formas de 

encarar o mundo ficcional apresentado, já que o vídeo caseiro “é comumente visto, na 

melhor das hipóteses, como uma prática simples, ingênua (em termos de sua falta de 

códigos formais) e relativamente sem criatividade, e na pior, como uma prática que 

perpetua uma imagem muito seletiva e opressiva da ‘família’” (PINI, 2009, p.72). 

 

3. Poderes da visibilidade doméstica: Home Movie 

Esta tendência “seletiva e opressiva” é formalizada em um filme que como o próprio 

título já garante é antes de mais nada um filme caseiro. Home Movie (2008), escrito e 

dirigido por Christopher Denhan, lida diretamente com os conflitos registrados pelo 

patriarca David no lar da família Poe. A narrativa apresenta o conflito entre os pais e o casal 

de gêmeos Jack e Emily Poe, crianças cujas atitudes caladas, sérias e frias destoam da 

alegria infantil dos filmes caseiros. Um clima opressivo vai engessando ainda mais as 

relações e revela uma disputa de poderes estabelecida entre pais e filhos. Como observa 

Heller-Nicholas “crianças desempenham um papel crucial de acesso como intrusos literais e 

metafóricos no espaço doméstico, desafiando o controle masculino do pai” (2014, p.148). 

Os pais procuram manter as diretrizes representacionais do modelo de vídeo de 

família, uma atitude encarada por Heller-Nicholas como “paternidade performativa para a 

câmera” (p.151). As figuras paternas tentam mostrar para a câmera uma felicidade e união 

familiar ficcionais, e de acordo com Maria Pini “as representações de coerência, 

estabilidade, continuidade e integração, as quais os produtores do modo caseiro parecem 

preocupados em criar, podem utilmente serem vistas como o meio pelo qual certas ‘ficções’ 

são trazidas para si” (2009, pp.90-91). Nas crianças esta ficcionalidade representacional dos 

pais causa reações cada vez mais agressivas que ferem a soberania narrativa outorgada pelo 

patriarca com o controle da câmera (e da família).  
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Todas as simulações de felicidade desempenhadas pelos pais para a câmera são 

combatidas e rechaçadas pelas atitudes indiferentes e violentas das crianças. O que salta à 

percepção é uma disputa pelo poder de visibilidade exercido pela câmera, os filhos lutam 

contra a visibilidade dominada pelo ponto de vista dos pais. Como resume Heller-Nicholas 

“as crianças buscam dominar não só os pais mas, através da tecnologia, a dominar a 

narrativa de sua história familiar” (2014, p.151). 

David, um pastor luterano casado com a médica psiquiatra Clara, desde o início do 

filme demonstra exercer o poder de visibilidade que a tecnologia autoriza: a câmera é 

programada para obedecer a intenção do que seu ponto de vista irá filtrar. “Momentos 

felizes” são o objetivo do registro, para David isto é um modo de passar mais tempo com as 

crianças e sanar seus comportamentos agressivos em família. Através deste filtro 

acompanhamos os momentos da família Poe, como se o set up pudesse garantir somente a 

representação da alegria doméstica: dia de ação de graças, natal, ano novo, páscoa, 

halloween fazem parte desta moldura pré-determinada pelo pai. Contudo as crianças 

interferem nas narrativas durante almoços e jantares, comemorações e brincadeiras: as 

agressividades e violências surgem entre estes momentos, como se estivessem burlando a 

autoridade paterna pré-determinada. 

 

Figura 1: o set up de felicidade permitido pela câmera em Home Movie. 

Alexandra Heller-Nicholas acrescenta que a capacidade que a câmera tem em pré-

determinar e controlar a história da família está no coração de Home Movie: “A confiança 

nos padrões genéricos dos créditos de sua câmera de vídeo implica ubiquidade, não só na 

tecnologia em si, mas também na prevalência potencial de seus eventos. Todos os filmes 

caseiros, sugere, podem tornar-se filmes de horror” (2014, p.150). Até quando não está com 

o poder da câmera, delegando à sua esposa este controle, David mostra seu domínio sobre a 

família através de ordens dirigidas a todos; ordens de comportamento, conduta e atuação. 
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Enquanto simula situações agradáveis, como ler um conto de fadas para seus filhos, 

o pai apresenta seu repertório midiático encarnando personagens de ficção, locutores 

esportivos, âncoras de telejornal, uma variedade de performances representacionais 

dedicadas à câmera (ele é um showman e o porta voz da família). O carinho e alegria 

exibidos por David durante o filme são contornados por um tom exagerado, soam 

forçosamente suspeitos, não parecem honestos principalmente porque são interpelados 

pelas imitações midiáticas desempenhadas para a câmera. 

O vídeo que David pretende fazer extingue a intimidade que poderia revelar por 

estar direcionado pela programação pré-determinada da câmera e por um ponto de vista 

condicionado pela aparência representacional do modelo de família feliz. É uma ficção que 

procura esconder questões íntimas substanciais com molduras predefinidas pelo patriarca da 

família. O teor íntimo revelado pela visualidade é dado em meio ao conflito entre pais e 

filhos, durante momentos de crise captados indevidamente pela câmera, situações em que 

David não pode controlar tudo o que é registrado – desde Jack atirar uma pedra no pai, até 

David se deparar com um gato crucificado durante uma brincadeira em família. 

São nas disputas pelo domínio narrativo que percebemos fugazmente a intimidade 

familiar ser revelada. O filtro da câmera não estanca tudo o que ela é capaz de registrar, 

apenas condiciona uma fantasia de controle representacional da vida doméstica. Quando a 

câmera grava essas disputas temos acesso à intimidade da família, não aquela forjada por 

David, mas a que mostra os segredos familiares. Sabemos que existem segredos porque eles 

“vazam” para a câmera, são formas dos membros da família desafiarem e burlarem a 

autoridade narrativa de David. 

Na sequência do dia de ação de graças David, vestido com seus trajes de pastor, 

tenta impor seu ponto de vista à narrativa. Com a família sentada à mesa – um ritual 

tradicional que se repete até o final do filme – David faz uma oração em agradecimento, 

mas as crianças interrompem a prece jogando talheres, copos e pratos com comida no chão. 

É uma afronta aos valores da família, tanto às crenças quanto ao ritual do “jantar em 

família”. As ações dos filhos confrontam os dogmas religiosos e narrativos de seu pai. São 

formas de atingir os valores religiosos e o poder narrativo de David através do conflito. Os 

valores tradicionais da família, nesse caso a religião e o “jantar em família”, provocam 

conflitos e violências domésticas – retrocedidos e sumariamente apagados pelo poder de 

edição de David, capaz de eliminar as situações que fogem ao roteiro predefinido. 
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Figura 2: o confronto aos valores familiares em Home Movie. 

Os segredos de família começam a ser expostos através do crivo psiquiátrico de 

Clara: ela informa sobre o passado de abusos sofridos por David, seu vício na bebida e a 

possibilidade de estar repetindo os mesmos traumas em seu lar. Racionalizar e medicar a 

violência dos filhos é o modo que Clara, enquanto autoridade clínica, encara a situação, 

uma forma de desviar-se da tradição do papel social conferido à mulher dentro do lar. Para 

se defender David usa sua autoridade religiosa ao alegar que o problema está na casa, há 

algum tipo de entidade sobrenatural no lar que compele as crianças a praticarem maldades. 

Motivos sobrenaturais são a forma de David, enquanto pastor, explicar o comportamento 

violento das crianças e ausentar-se de sua responsabilidade paterna. 

Ao tomar o controle do poder de visibilidade as crianças criam sua própria versão 

narrativa da família. “The Jack and Emily show” traduz o poder conferido à visibilidade 

para emoldurar o ponto de vista da história familiar: aquele que controla a câmera controla 

a história da família. Sairá vitorioso desta disputa quem dominar o poder de tornar visível e 

de representar a intimidade familiar através de seu viés e ponto de vista. Nesse sentido, 

amarrados, ensacados, amordaçados e servidos sobre a mesa de jantar os pais, representados 

pela perspectiva de seus filhos mascarados, são o motivo que alimenta as brutalidades 

praticadas por eles.  

Para os pais o vídeo era um pretexto para exercer o domínio de seus valores 

narrativos dentro do lar. Quando as crianças tomam o controle da câmera elas não estão 

apenas “desnarrativizando” a história pré-estabelecida por seus pais, mas assumem também 

a representação da história familiar e mostram o distúrbio doméstico escondido na 

intimidade do lar. As crianças controlam a câmera para mostrar os problemas familiares 

ocultos pelo ponto de vista paterno, problemas não resolvidos narrativa, nem química e 

tampouco espiritualmente. 
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Figura 3: o último jantar de família em Home Movie. 

 

4. Ameaças da visibilidade doméstica: Atividade Paranormal 

Enquanto domesticava a família em seus códigos, o cinema de horror deslocava seus 

espíritos dos castelos góticos em vilarejos da Europa Vitoriana para as casas das famílias 

residentes em bairros de classe média. A família tem sido utilizada pelo gênero de horror 

como um meio traumático em vários títulos, mas a partir da década de 1970 o sobrenatural 

invadiu definitivamente o lar e o doméstico em filmes como O Exorcista (1973), The 

Amityville Horror (1979) e Poltergeist (1982).  

No found footage os horrores estão atrelados ao ambiente doméstico e ao núcleo 

familiar de modo tal que o registro destes horrores pode coincidir, muitas vezes, com o 

registro das perturbações íntimas das personagens. Um sistema de visualizações amadoras 

que vincula o horror à vida privada dos personagens que expõem suas intimidades nestes 

ambientes domésticos. Esta é uma premissa cara para um dos filmes que provocou uma 

manutenção no subgênero após o sucesso de A Bruxa de Blair (1999).  

Atividade Paranormal (2007), dirigido por Oren Peli, convida a uma narrativa sobre 

o lar: uma exposição do cotidiano de um casal ameaçado por uma presença sem corpo cuja 

alteridade demoníaca invade gradativamente a intimidade do lar. O filme insere-se em uma 

longa tradição de “contos de casas mal-assombradas” – mesmo que na narrativa seja uma 

personagem, Kate, a pessoa assombrada, o filme mantém uma relação próxima entre o lar e 

a ameaça invisível. De acordo com a historiadora de folclore Sylvia Ann Grider “espectros 

e seus domínios assombrados são inseparáveis em histórias de fantasmas, porque a presença 

do espírito é o que transforma um lugar antes mundano em um portal através do qual os 

vivos encontram o reino do sobrenatural” (2007, p.143). 
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Para Grider esta relação entre lares e espectros reflete os anseios gerados pelo 

vínculo psicológico que o ser humano possui com sua propriedade doméstica, um santuário 

outrora seguro que se torna aterrorizante quando ameaçado por um intruso (p.143). A posse 

de um território deflagra este medo generalizado de um invasor, muitas vezes representado 

no cinema de horror como uma entidade sobrenatural. No filme a representação do 

ambiente doméstico é enfatizada e sugere uma participação narrativa mais do que 

cenográfica, pois “casas assombradas são participantes ativos no desenvolvimento da trama 

narrativa, especialmente na ficção popular, e expõem as intenções malévolas para os 

humanos que se atrevem a entrar” (p.144). À medida que Micah, o personagem munido 

com a câmera diegética, cobre os domínios do lar as ações sobrenaturais se intensificam. 

A ênfase sobre a casa evidencia um aspecto mais ambíguo para a narrativa, confere 

ao lar um significado que não se remete somente a um “palco” para a ocorrência de eventos 

extraordinários. Sylvia Grider, a partir do estudo de Dale Bailey sobre a “fórmula da casa 

assombrada”, afirma que “as casas da ficção popular são uma metáfora para os desesperos e 

as linhas falhas da sociedade contemporânea – moral, psicológica e econômica” (2007, 

p.146). Atividade Paranormal assume esta ambivalência metafórica ao destilar um 

problema que assolou o território doméstico norte-americano a partir de 2007 com a crise 

imobiliária e financeira.  

Desde seu lançamento em salas comerciais que alguns críticos e pesquisadores 

reconhecem esta crise de crédito como uma “alegoria”, como situado por Dana Stevens no 

artigo “Paranormal Activity: A parable about the credit crisis and unthinking 

consumerism” (2009). Esta associação entre a crise econômica mundial e os distúrbios 

sofridos no lar pelos personagens foram percebidas através de inúmeras referências aos 

padrões de consumo exibidos no filme, e segundo Heller-Nicholas, Atividade paranormal 

“tem sido compreendido como um reflexo sobre a recente turbulência financeira global, e a 

noção de ‘posse’ deliberadamente liga-se a seus significados duplos como controle 

sobrenatural e como um produto de consumo capitalista” (2014, p.152). Heller-Nicholas 

analisa que o filme personifica uma punição para os responsáveis pela crise financeira que 

abateu os lares norte-americanos através do personagem Micah. 

De modo similar Julia Leyda interpreta as justificativas para os ataques 

sobrenaturais mostradas ao longo da franquia fílmica como um sintoma da crise financeira: 

uma dívida que deve ser paga ao demônio, quer dizer, Leyda analisa “a franquia Atividade 

Paranormal como uma alegoria pós-cinematográfica em curso sobre o endividamento do 
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capitalismo” (2014, p.1). Para a autora há um crescente ressentimento entre a população de 

classe média sobre os males que as dívidas financeiras poderão trazer para as futuras 

gerações. A maldição que abate Kate no primeiro filme, como se descobre em suas 

sequências, é resultado de um pacto demoníaco feito por sua avó materna que cederia o 

primeiro filho homem que a família tivesse em troca de riqueza. 

Nesse caso a dívida se converte no filho da irmã de Kate, Cristie, que havia herdado 

o pacto ainda durante a infância para salvar Kate do ataque demoníaco. Esta é uma dívida 

contraída pela família que não se localiza em um local específico e acompanha os 

devedores para onde quer que eles possam ir (sobretudo as mulheres). Portanto quando 

Kate é possuída pelo demônio, e após matar toda sua família, ela toma o filho de Cristie 

para saldar a dívida. Em suma, posse é dívida. A propriedade é atingida pelos horrores antes 

mesmo do que seus moradores, portas se abrem ou se fecham sozinhas, barulhos e ruídos 

ressoam do assoalho e das escadas, objetos se deslocam ou se quebram espontaneamente.  

Muitas vezes essas ações são testemunhadas apenas pela audiência, já que ocorrem 

durante o sono do casal velado pelo night-shot da câmera diegética. Testemunhamos o 

controle corporal de Kate, inicialmente através dos ataques frequentes de sonambulismo, 

até a personagem ser possuída por completo. Embora haja um motivo extraordinário que 

estimule a gravação, dormir com uma câmera ligada parece ser um ato dispendioso e 

desnecessário – algo que a aceleração do tempo mostrada no timecode do vídeo tenta 

acusar: ir até onde há de fato “motivo” para o registro. 

 
Figura 4: o controle corporal em Atividade Paranormal. 

O excesso ficcional da narrativa, mesmo invisível, incorpora as tensões sociais 

surgidas com a crise econômica mundial, ao mesmo tempo parece denunciar o excesso 

consumista da sociedade capitalista contemporânea. Um dos símbolos desse excesso é 

materializado pela própria câmera que Micah usa para registrar o sobrenatural. Logo no 
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início Kate repreende ele por ter comprado uma câmera muito avançada, profissional 

demais para os interesses dos personagens, leigos na prática audiovisual.  

Ao longo do filme a câmera é exibida como um poder do consumo, pode registrar 

tanto a rotina caseira quanto as ações de uma presença sobrenatural. Este bem de consumo 

converte-se em um poder de visibilidade, uma insistência cada vez mais incômoda e 

permanente de gravações feitas por Micah. A câmera de Micah é para Kate tão invasora e 

agressiva quanto o próprio demônio invisível, e é exatamente isso que a câmera parece 

acusar – ela é capaz de ser um mecanismo invasor, um olhar agressivo e indiscreto contra a 

privacidade (em especial da personagem feminina). 

 

Figura 5: a visibilidade invasiva da câmera em Atividade Paranormal. 

As condutas de Kate são controladas tanto pelo poder demoníaco quanto pela 

visualidade invasiva da câmera de Micah – ela não é “dona” de sua intimidade mais. Desde 

momentos banais como dormir, escovar dentes, assistir TV ou tricotar, até episódios de 

desespero e raiva, todas as ações corporais de Kate são flagrados pela câmera. Até as 

marcas da possessão no corpo de Kate, mordidas e hematomas, parecem expressar um tipo 

de violência doméstica, um ataque sofrido e mantido no silêncio da privacidade do lar.  

Neste sentido, um tipo de disputa é gerada pelo controle corporal, enfatizada em 

dado momento por um médium que adverte os personagens sobre a câmera piorar a 

situação. De vigilante a câmera passa a ser estimulante do mal. A tecnologia audiovisual 

piora os horrores dentro do lar e estimula que o mal possa aparecer na vida privada dos 

personagens – ainda que ele seja invisível para o aparato. Enquanto Micah usa a câmera 

como um mecanismo de vigilância incapaz de representar a força invisível que atormenta 

seu lar, o registro atrai e intensifica o horror – quanto mais ele exerce o poder de 

visibilidade mais a vida íntima de Kate é controlada e regida pela entidade demoníaca.  
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Em certo grau o filme apresenta um perigo para a família advindo com a 

domesticação das tecnologias audiovisuais. Uma maldição despontada com e sobre a 

câmera: a tecnologia é assombrada pelo poder concedido às famílias em registrar suas vidas 

domésticas. Com o avanço das tecnologias capazes de produzir e distribuir registros 

audiovisuais e sua consequente integração ao mercado doméstico, uma maldição entrou no 

lar de muitas famílias. Da mesma maneira que o incremento tecnológico possibilita novas 

formas e práticas criativas nas representações domésticas, ele prolifera as ameaças 

invisíveis que rondam a vida privada das famílias. Tal qual uma força sobrenatural a 

tecnologia transforma as rotinas e interfere sobre as condutas dos habitantes do lar por 

conta das práticas produtivas que permite. 

*** 

Se o cinema de horror preserva um modelo muito “seletivo e opressor” de 

representação da família, alguns filmes conservam em sua materialidade uma preocupação 

sobre os perigos que os poderes de visibilidade trariam para as famílias – estimulando 

conflitos e exibindo a intimidade do lar para o olhar público. Soam como preocupações 

disfarçadas de preconceitos contra uma descentralização do poder de visibilidade e do 

controle narrativo que as tecnologias digitais prometem. Por outro lado, nos dois filmes 

discutidos aqui, por exemplo, os agentes portadores da câmera diegética, o pastor luterano 

David e o “comerciante” Micah, são punidos e assassinados pelas mesmas personagens que 

tentavam dominar através de seu poder de visibilidade. O controle da câmera deflagrou uma 

disputa de poderes, sendo que os personagens cujos pontos de vista eram soberanos na 

narrativa acabaram vitimados por conta deste comportamento vídeo-abusivo. 

O vídeo, como exposto na epígrafe que abre este trabalho, pode ser usado para um 

testemunho que revela as histórias escondidas nos porões de casa, e isso pode destituir o 

poder patriarcal abusivo dos lares. Quer sejam as mulheres, quer sejam as crianças, em 

ambos filmes o que os personagens fizeram ao punir o ponto de vista paternalista foi 

retomar seus consentimentos e suas privacidades para si. Os embates travados foram pelo 

direito de propriedade sobre a representação de seus corpos e pelo direito de expressão 

sobre suas próprias narrativas. O olhar predefinido pelo “homem da casa”, embora 

manifeste-se no predomínio narrativo, é desafiado, combatido e punido pelas próprias 

vítimas desse controle “protecionista”, convertidas ao final em monstros. Dito de outra 

maneira, a soberania de visibilidade constrói seus monstros e sua própria ruína. 
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