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Resumo

A partir  de  um referencial  teórico  e  bibliográfico  acerca  do  horror  artístico  e  suas
manifestações audiovisuais, este artigo propõe uma reflexão sobre o desafio online Run
the  Gauntlet,  que  consiste  em  uma  sequência  de  20  vídeos  supostamente  reais  e
ordenados segundo uma lógica ascendente de seu caráter extremo. Na medida em que
cada “mudança de fase” exige o visionamento integral dos vídeos (e estes contemplam
desde  acidentes  de  trânsito  até  decapitações,  passando  por  excertos  de  filmes
pornográficos  e  registros  de  automutilação),  chegar  ao  final  do  “jogo”  implica
demonstrar uma capacidade máxima de resistência aos conteúdos abjetos e liminares
que  compõem o desafio,  o  que  por  sua  vez  nos  forneceria  alguns  insights sobre  o
consumo de conteúdos extremos na contemporaneidade e os afetos envolvidos nestas
práticas.
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Considerações iniciais

Run the Gauntlet (doravante,  RtG) é  um  site da  web que se anuncia como

hospedeiro dos vídeos “mais vis, indutores de vômito e difíceis de assistir” da Internet4.

Apresentando-se como um desafio ao estômago vindo das profundezas da rede, “not

safe  for  work” e contendo “material  adulto”,  o  RtG possui  a  estrutura de um jogo,

composto por fases e níveis a serem superados: são, ao todo, vinte vídeos, cuja duração

varia  entre  alguns  segundos  e  oito  minutos,  agrupados  em  quatro  “blocos”  de

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Doutor  em  Comunicação  pela  Universidade  Federal  Fluminense;  Pós-doutorando  na  Universidade  Anhembi
Morumbi;  Professor  efetivo  do  curso  de  Produção  Cultural  do  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  email:
tjlmonteiro@yahoo.com.br.

3 Graduanda em Produção Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Monitora-bolsista do Núcleo de Criação
Audiovisual, email: clariana.castro@gmail.com.

4 Disponível em <http://runthegauntlet.org>. Acesso em 07 jun. 2017. No original, “the most vile, puke inducing,
hard to watch videos on the Internet”. “Run the gauntlet” é uma expressão de origem militar que denota um certo tipo
de punição corporal na qual o culpado é forçado a  correr  entre duas fileiras  de soldados enquanto é  atacado e
agredido por  eles,  bastante  próximo daquilo que,  no Brasil,  conhecemos por  “corredor  polonês”.  Também pode
possuir  a  conotação  de  desafio  ou  ritual  iniciático.  Sobre  a  expressão,  ver
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gauntlet>. Acesso em 07 jun. 2017.
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dificuldade,  que vão do “amador” ao “insano”.  Ao dar o  play no primeiro vídeo, o

“jogador” é obrigado a assisti-lo praticamente até o fim, só então estando habilitado a

passar para o próximo vídeo. Quanto mais longe o jogador for capaz de seguir sem

desistir,  maior  seria  sua  habilidade.  O  “prêmio”  obtido  ao  fim  do  percurso  é

precisamente essa demonstração de capacidade de resistência aos conteúdos extremos,

que  pode  ser  compartilhada  pelo  jogador  nas  redes  sociais.  O  desafio  do  RtG  se

desdobra em diversos fóruns online nos quais os usuários se manifestam a respeito dos

vídeos considerados mais difíceis de assistir5, bem como em inúmeros vídeos de reação

disponibilizados no YouTube6, nos quais podemos acompanhar as expressões de nojo,

desespero  e  desconforto  de  pessoas  sendo filmadas  (ou  se  auto-filmando)  enquanto

participam do desafio.

Embora todos os vídeos se apresentem como reais, sobretudo em função da

manipulação de determinados elementos  de linguagem (como a baixa resolução das

imagens, a câmera instável, a captação de som precária ou mesmo o aspecto caseiro e

acidental  de  alguns  registros),  característicos  de  um certo  tipo  de  documentário  ou

ficção  found footage (CARREIRO, 2013), há controvérsias quanto ao caráter  fake  ou

simulado  de  diversos  deles.  Alguns,  como  o  derradeiro  vídeo  do  desafio,  também

conhecido por 3 guys and a hammer, consistem em “clássicos da  deep web7”,  ou dos

outrora  populares  portais  de vídeo destinados à  partilha de conteúdos extremos  que

costumavam  circular  pelas  comunidades  do  finado  Orkut8,  enquanto  outros  foram

5 Embora este artigo manifeste um interesse subliminar pelos estudos de recepção aplicados a um artefato midiático
como  o  RtG,  não  tivemos  por  objetivo  central  e  nem  adotamos  como  estratégia  metodológica  sistemática  o
mapeamento  e  a  análise  dos  modos  pelos  quais  estes  processos  se  dão.  Vale  destacar,  contudo,  que  a  própria
descoberta do RtG, bem como as menções esporádicas a percepções e reações dos “jogadores”, podem ser atribuídos
a uma comunidade do Facebook intitulada  MK ultra: exposed, dedicada à discussão de temas como assassinatos
famosos,  a  existência  dos  illuminatti,  fenômenos  de  cunho sobrenatural  ou  alienígena  e  teorias  da  conspiração
diversas. Na medida em que não houve nenhuma imersão em profundidade na comunidade, portanto, cabe a esta nota
fazer-lhe justiça e registrar que, daqui para frente, toda e qualquer menção aos “jogadores” do RtG tem por base
informações coletadas na MK ultra: exposed.

6 Digitar a expressão “run the gauntlet  reaction” no mecanismo de busca do YouTube produz um resultado de
aproximadamente 29 mil vídeos.  Nem todos efetivamente se tratam de reações ao desafio do RtG, mas pode-se
afirmar que parte substancial dos primeiros 60 resultados (entre 70% e 80%, pelo menos) o são.

7 Defendendo uma perspectiva mais generosa do que a média, o professor de Mídia e Jornalismo Audiovisual da
Escola  de Artes  da Brunel  University (Londres)  Julian Petley  (apud KEREKES; SLATER,  2016;  em inglês  no
original, tradução livre) define a deep web como “uma maneira de combater a onipotente sociedade da vigilância”, na
medida em que o termo se refere às camadas da internet supostamente inacessíveis por meio dos navegadores e
protocolos tradicionais (alguns postulam que estas camadas ocultas corresponderiam a nada mais nada menos do que
90% da  world wide web).  Precisamente em função disso, o senso comum tende a encarar a  deep web como um
refúgio para assassinos de aluguel, pedófilos, traficantes de substâncias ilícitas e… produtores e consumidores de
snuff movies (vídeos nos quais as pessoas seriam mortas diante das câmeras) supostamente autênticos.

8 Em seu extensivo estudo sobre as representações da morte pelas mídias audiovisuais, recentemente atualizado para
dar conta de fenômenos contemporâneos como os vídeos de execuções do ISIS (sigla para Estado Islâmico no Iraque
e na Síria), Kerekes e Slater (2016) listam diversos portais, surgidos em meados da década de 1990 (muitos deles hoje
extintos), e que se dedicavam ao compartilhamento deste tipo de vídeos, como o rotten.com e o ogrish.com. Os
membros da MK ultra: exposed,  por sua vez,  mencionam a existência de uma página chamada “Offended”,  que
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extraídos de fontes mais acessíveis, como o programa de TV Jackass9, documentários

de conscientização vegana/vegetariana e trechos de filmes pornográficos disponíveis em

qualquer portal do gênero. 

O  processo  de  filtragem  mediada  destes  conteúdos,  bem  como  a  lógica

subjetiva de hierarquização dos afetos extremos provocados pelos vídeos, constitui um

dos aspectos mais instigantes do jogo. Ao mesmo tempo, a própria existência do RtG

suscita inúmeras questões acerca do apelo que o consumo deste tipo de conteúdo possui

na  contemporaneidade.  Trata-se de um objeto  de difícil  apreensão,  não apenas  pelo

caráter radical da experiência que propõe, mas também, e sobretudo, pela tentação de

pré-julgarmos  os  propósitos  de  tais  artefatos  e  as  intenções  de  quem  os  consome

conforme  determinados  pressupostos  morais,  que  no  mais  das  vezes  tenderão  a

transferir o sentido de abjeção proposto pelas imagens em pauta à sensibilidade de quem

delas extrai algum tipo de prazer ou satisfação.

Assim sendo, neste  paper  proponho uma discussão sobre o desafio do RtG a

partir de uma perspectiva teórica dos horror studies. Ou seja, ao vincular a experiência

do RtG à gramática do horror artístico, autorizo-me a estabelecer conexões entre os

afetos provocados pelos vídeos, a relevância dos efeitos de real que eles articulam e a

pertinência de sua estrutura de jogo às experiências de abjeção, excesso e liminaridade

fomentadas por narrativas de horror, sejam elas ficcionais ou não. Espero, com isso, não

só situar a importância do horror como um prisma a partir do qual certas dinâmicas do

contemporâneo podem ser apreendidas e decodificadas, como também abrir uma frente

de investigação a meu ver pouco explorada mesmo no âmbito dos horror studies, que é

a dos estudos de recepção, na medida em que muito se conjectura sobre as reações e

motivações do espectador de horror, mas apenas raramente tais dinâmicas de consumo

são mapeadas.

Sobre o desafio, o conteúdo das fases e a hierarquização do extremo

Descrever o RtG é consideravelmente diferente de participar do RtG, mas na

medida em que o suporte do texto escrito ainda limita aquilo que podemos visualizar

durante a leitura,  é  praticamente impossível  iniciar  qualquer  análise  do desafio sem

entretanto não conseguiu ser localizada para fins deste artigo, e na qual o conteúdo dos vídeos ficaria cada vez mais
extremo à medida que o internauta descesse a barra de rolagem do site.

9 O vídeo dos papercuts é, na verdade, extraído do longa-metragem Jackass - the movie (Jeff Tremaine, 2002).
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discorrer de forma resumida sobre o conteúdo dos vídeos e apresentar a ordem em que

eles aparecem. Lembrando que,  de cinco em cinco vídeos,  ocorre uma mudança de

“nível”, eis o que o RtG propõe ao jogador:

1. disputa de queda de braço entre duas garotas é interrompida quando o braço

de uma delas acidentalmente se quebra.

2. cena do seriado de TV Jackass no qual os participantes utilizam folhas de

papel para cortar a pele entre os próprios dedos.

3. rapaz faz roleta russa com uma faca e sem querer crava a lâmina na própria

mão.

4. excerto de um filme pornográfico no qual duas mulheres de feições orientais

induzem o vômito uma da outra enquanto se acariciam.

5. mulher é seguidamente esfaqueada pelo ex-namorado em plena luz do dia

numa via pública.

6. homem escapa de um carro em chamas com queimaduras profundas por todo

o corpo.

7. na Índia, bebê cai nos trilhos e é atropelado por um trem.

8.  artista  especializada  em  escapar  de  situações  perigosas  se  afoga

acidentalmente numa banheira enquanto tenta se livrar das correntes que a prendem.

9. espécime raro de tartaruga se alimenta de um camundongo.

10. casulo de borboleta é retirado do interior do globo ocular de um gato.

11. homem é imprensado no espaço entre o trem e a plataforma de uma estação

de metrô.

12. uma mulher pressiona um ferro de passar contra o pênis de um homem.

13. rapaz salta para a morte ao pular de um penhasco e se chocar contra as

rochas; vemos a cabeça destroçada do cadáver no necrotério.

14. idosa tem vermes retirados dos olhos durante uma operação.

15. homem insere furadeira dentro da própria uretra.

16. animais são escalpelados vivos para terem as peles comercializadas.

17. excerto de filme pornográfico no qual uma jovem oriental pratica sexo oral

em um pênis pútrido.

18. homem insere um copo de vidro no próprio ânus; o copo se parte e ele

começa a verter sangue pelo orifício enquanto tenta retirar os pedaços.

19. vídeo de procedência latinoamericana mostra execução por decapitação.
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20. três adolescentes golpeiam um moribundo até a morte com um martelo em

um matagal.

De  modo  a  facilitar  a  apreensão  dos  afetos  envolvidos  em  cada  vídeo  e

estabelecer algumas categorias de interpretação, podemos, ainda, reagrupar os vídeos

em outros quatro grupos, conforme o conteúdo abordado. 

A. Imagens de abjeção (sexual ou não): vídeos 4, 10, 14 e 17 

B. (Auto)Mutilação consentida: vídeos 2, 12, 15 e 18

C. Acidentes (fatais ou não): vídeos 1, 3, 6, 7, 8, 11, 13

D.  Violência  contra  o  corpo  do  outro  (humano-humano,  humano-animal,

animal-animal): vídeos 5, 9, 16, 19 e 20.

Estas categorias não são estanques e ocasionalmente se sobrepõem. O vídeo 8,

por exemplo, tanto pode ser considerado um exemplo de acidente – no caso, fatal –

quanto de auto-mutilação consentida, já que a artista se amarrou com as correntes e

entrou na banheira por vontade própria10. Em última instância, a classificação acima se

dá  por  fins  meramente  didáticos,  pois  da  mesma forma que  algumas  categorias  se

sobrepõem, outras acabam sendo transversais a todos os vídeos: a ideia de abjeção, de

certa maneira, está presente em todos eles, apenas sendo o foco majoritário em alguns, e

noutros constituindo uma espécie de apelo secundário. Tanto o vídeo de sexo oral (17)

quanto a execução dos narcotraficantes (19) articulam imagens abjetas, mas no caso

deste último, o impacto da violência explícita e não consentida contra o corpo do outro

parece desempenhar uma função preponderante, dada a posição que o vídeo ocupa na

lista, enquanto que, no caso do primeiro vídeo, é o sentimento de nojo provocado pela

cena que funciona como principal elemento de atração/repulsão do vídeo. Quanto mais

nos aproximamos da fase final do desafio, mais categorias aparentam ser reunidas em

um mesmo vídeo.

Um  dos  aspectos  do  RtG  que  mais  desperta  controvérsia  nos  fóruns  e

comentários acerca do desafio diz respeito aos critérios segundo os quais determinados

vídeos  são  considerados  mais  extremos  do  que  outros,  a  partir  da  ordem  em  que

aparecem  no  jogo.  Uma  vez  que  apenas  tangencialmente  podemos  ter  acesso  às

10 Este é um dos vídeos cujo caráter fake é mais comumente acionado nos fóruns e comentários, aliás.
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intenções do criador/curador do RtG – identificado em algumas reportagens e artigos

disponíveis on line tão somente pela enigmática inicial “G.” (LOCKER, 2015) – só nos

resta  aventar  algumas  hipóteses  em torno destes  prováveis  critérios.  Uma delas  diz

respeito à duração dos vídeos: quanto mais longos os registros, mais próximos do “nível

extremo”  eles  tendem a  estar  (sensação  reforçada  pela  escolha  do  plano  fixo,  sem

cortes, como meio preferencial de captação da imagem). Uma segunda hipótese levaria

em consideração o caráter intencional da violência cometida/sofrida, se é consentida ou

não, e se a agressão é dirigida contra o próprio corpo ou contra o corpo de terceiros. 

Esta  segunda  hipótese,  articulada  à  primeira,  parece  servir  para  vincular  o

conteúdo dos dois últimos vídeos à posição que ocupam (ambos consistem em extensos

registros de execuções com requintes de crueldade e sadismo), e até mesmo nos permite

conjecturar porque o vídeo da decapitação é considerado “menos extremo” do que o da

tortura ao moribundo (o fato de #19 possuir todas as características de uma execução

por narcotraficantes traria ao vídeo uma espécie de “justificativa sociocultural”11 mais

válida do que no caso de #20); contudo, esta mesma hipótese não explica porque o

vídeo  (5)  da  mulher  sendo  esfaqueada  pelo  ex-namorado  em  plena  luz  do  dia

(igualmente longo em termos de duração, igualmente ilustrativo de uma violência não-

consentida e cometida contra o corpo de terceiros, e igualmente injustificável em termos

de contexto) ainda é considerado como parte do nível “amador” do desafio.

Uma outra forma de abordarmos esta questão da hierarquização do extremo diz

respeito aos vídeos que envolvem animais,  quase sempre mencionados nos fóruns e

discussões online como uma das principais razões, se não a maior delas, pelas quais

determinada pessoa não teria coragem de fazer o teste. A lógica subjacente à ordem de

aparecimento  dos  vídeos  na  playlist parece  considerar  que  o  que  é  da  ordem  da

natureza é mais aceitável do que o que é da ordem da anomalia, que por sua vez é mais

aceitável do que o que é da ordem da intenção: assim, por mais que a imagem de um

camundongo sendo devorado por uma tartaruga seja incômoda, ela de certa maneira se

insere nas coordenadas daquilo que entendemos por cadeia alimentar, reino animal e

congêneres;  já  um  casulo  sendo  retirado  do  globo  ocular  de  um  gato  sinaliza  a

ocorrência de uma anomalia que, embora ainda dentro de uma certa compreensão de

natureza, nos causa uma perturbação precisamente pelo seu caráter de desvio da norma;

11 Conforme mapeamento feito por Kerekes & Slater (2016), os assim chamados  narcovideos parecem constituir
toda uma subcategoria (altamente valorizada, diga-se de passagem) no circuito do consumo de imagens extremas
reais.
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animais sendo escalpelados vivos para fins comerciais, em contrapartida, estariam no

limite do intolerável em função do caráter anti-natural e de deliberada intencionalidade

da violência que a imagem representa.

Aliás e a propósito, o registro #16 – campeão de menções no quesito “etapa

mais revoltante e intolerável do desafio”, superando, inclusive, os dois homicídios finais

– consiste no excerto de um vídeo-denúncia da PETA, organização não-governamental

internacional pelo tratamento ético dos animais. Tais percepções vão ao encontro de

algumas  reflexões  propostas  anteriormente  (MONTEIRO,  2016),  sobre  o  caráter

ambivalente de alguns documentários de conscientização vegana/vegetariana e/ou pró

defesa  dos  direitos  animais,  nos  quais  o  recurso  sistemático  a  imagens  extremas

tensiona  a  já  frágil  fronteira  entre  militância  e  exploração.  Na  medida  em que  os

animais  sempre  foram  posicionados  como  uma  espécie  de  “bode  expiatório”  da

impossibilidade ética de representação da morte real de seres humanos pelo cinema; e

por mais que em nenhum momento seja posto em causa, nos comentários sobre o RtG, o

fato de o cenário apresentado no vídeo #16 em nada diferir de práticas bastante comuns

no âmbito da indústria têxtil ou da carne e derivados, o estatuto “real” dos registros que

envolvem animais parece imune a quaisquer questionamentos, intensificando, assim, o

impacto dos mesmos. 

Produção de presença: cinema, exploração e o aspecto performático dos gêneros do

corpo

Em  uma  das  sequências  iniciais  do  documentário  estadunidense  American

Grindhouse (Elijah Denner, 2010), o professor e pesquisador Eddie Muller profere uma

sentença que, muito à parte seu caráter retórico de frase de efeito, define perfeitamente

as questões despertadas pelo objeto deste artigo: “no instante em que a câmera de filmar

foi inventada, cinco minutos depois o exploitation nasceu”. Dito de outra forma, o apelo

ambivalente da imagem de exploração, excessiva por natureza, parece fazer parte da

história do cinema desde suas origens, numa espécie de manifestação residual das raízes

circenses  e  de  entretenimento  popular  de  cunho  sensacional/sensacionalista  que  de

início constituíram aquilo que, só muito depois, passou a ser reconhecido como “Sétima

Arte”. 
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O fascínio que os primeiros cineastas possuíam por reconstituições ficcionais

de crimes verídicos, pelo choque provocado por objetos que apareciam e desapareciam

da tela, e mesmo pela possibilidade de “captura” da morte em tempo real (vide o célebre

registro da eletrocução de um elefante levada a cabo por Edison em 1901) pode ter sido

reprimido ou domesticado após a consolidação da narrativa clássica e com a hegemonia

do sistema de estúdios, mas isto não significa que ele tenha desaparecido por completo.

Pelo contrário, este espírito do “cinema de atrações” permaneceu vivo e pulsante no

âmbito de uma produção considerada “menor” e ilegítima, posto que muito mais afeita

ao  impacto  das  imagens  no  corpo  do  que  na  mente,  muito  mais  apreensível  pelo

domínio das sensações do que pelo intelecto (SCHAEFER, 2009). 

Se a Era de Ouro do exploitation clássico ocorreu durante as décadas de 1930 a

1950,  é  nos  convulsivos  anos  1970  que  este  cinema  de  exploração  abraçou  suas

vertentes mais extremas e liminares, em sintonia com os processos de liberação dos

costumes então em voga,  e  como uma espécie  de  reflexo distorcido ou  refração da

conjuntura social e política da época: em longas-metragens italianos de canibal com

sangue e vísceras em profusão; na combinação entre sexo sadomasoquista e uniformes

da SS alemã articulada na vaga de filmes europeus de naziexploitation; e nos pseudo-

documentários feitos com o intuito de revelar o lado mais chocante e bizarro do mundo

contemporâneo, com ênfase nas coletâneas – estilo  Faces da Morte e similares – que

supostamente apresentavam cenas reais de acidentes fatais, execuções sumárias e rituais

macabros (CURTI; LA SELVA, 2003). 

Com o advento da tecnologia do vídeo doméstico, por um lado, e diante do

contexto  de  crise  que  encerra  as  salas  de  cinema  dedicadas  a  este  tipo  de

entretenimento,  no  decurso  dos  anos  1980,  o  VHS  se  torna  o  formato  prioritário

mediante o qual toda uma geração de (para)cinéfilos12 passará a ter seu primeiro contato

com o universo da exploração audiovisual, e toda a dimensão de rito de passagem e

construção de sociabilidade que o ato de ir à videolocadora na companhia dos amigos

adolescentes para alugar filmes de horror sempre possuiu. Ao contrário do que postulam

os discursos mais apocalípticos, a supremacia do digital e da internet não pôs termo a

12Conforme conceito formulado por Sconce (1995) e posteriormente revisto e atualizado por Taylor (2007), para
nomear  um  certo  tipo  de  sensibilidade  cinéfila  confrontacional  (distinta,  portanto,  do  camp,  que  seria  mais
celebratório) caracterizada pela valorização daquilo usualmente considerado ruim, inferior, mal feito ou degradante,
percebido ao mesmo tempo como fonte de prazer e mecanismo de distinção tanto em relação ao espectador padrão
quanto ao cinéfilo canônico. 
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este  tipo  de  prática,  antes  atualizando-a sob a  forma de intercâmbio  de CD-ROMs,

portais especializados e fóruns restritos da deep web. 

Um  aspecto  transversal  a  todas  estas  práticas  de  consumo  de  conteúdos

extremos, estejam elas situadas nas décadas de 1970 ou 2000, em VHS ou arquivos .avi,

me parece o debate acerca da natureza real ou fake das imagens em questão. Na medida

em que  o  caráter  clandestino  da  espectação  de  registros  supostamente  reais  de  um

assassinato,  em  tese,  desempenharia  um  papel  fundamental  no  prazer  que  tais

segmentos de público extrairiam deste  tipo de conteúdo,  a  curiosidade em torno da

autenticidade dos vídeos pode servir a uma infinidade de propósitos. O filme pode ser

deslegitimado por apresentar reconstituições ficcionais dos momentos mais escabrosos,

ou mesmo por alternar imagens reais com outras encenadas (caso da série  Faces da

morte e inúmeros outros documentários mondo); assim sendo, a posse ou o acesso a um

vídeo “autêntico” e, em consequência disso, a capacidade de assisti-lo “até o fim”, “sem

fechar os olhos ou virar o rosto”, pode funcionar como mecanismo de distinção dentro

do grupo; por último, mas não menos importante e até certo ponto indo de encontro ao

que foi  dito  antes,  a  autenticidade  dos  vídeos  pode,  em última  instância,  sequer  se

colocar  como  uma  questão,  uma  vez  que  o  prazer  da  espectação  residiria  não  no

consumo do fato  real em si, mas na  possibilidade deste fato a partir do acionamento

performativo de determinados efeitos de real.

Esta última hipótese me parece pertinente por uma série de razões: primeiro,

por  nos  permitir  investigar  a  partir  de  uma  mesma  chave  de  leitura  objetos

aparentemente díspares entre si, como o desafio RtG e produções cinematográficas na

linha da série  Jogos mortais,  O albergue e parte substancial  daquilo que,  à falta de

melhor  alcunha,  foi  batizado  de  torture  porn (MORRIS,  2010;  MURRAY,  2008;

TZIALLAS, 2010). Em vez de perdermos tempo tentando decifrar as razões pelas quais

alguém em sã consciência seria capaz de extrair algum prazer no consumo de vídeos

extremos supostamente reais (o que pode nos levar sem muito esforço para um tipo de

conclusão psicanalítica  rasa sobre  a  “falta”  e  a  “necessidade de  compensação”,  que

durante muito tempo serviu de “explicação” para condições como a do fã, por exemplo),

a  pergunta  se  deslocaria  para:  que  afetos  são  construídos  a  partir  do  visionamento

sistemático destes artefatos? 

Em segundo lugar, a supracitada hipótese nos autoriza a levar em consideração

a dimensão performativa do consumo de conteúdos audiovisuais extremos, algo que fica
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evidente não apenas nos reaction vídeos ao RtG disponíveis no YouTube, mas também

nas respostas da audiência durante a projeção pública de um filme de horror. Não raro,

uma cena  gore  mais intensa ou um  jump scare antecedido por intervenção brusca da

trilha sonora são recebidos por gargalhadas, gritos, saltos na poltrona ou todas as opções

anteriores ao mesmo tempo: fosse esta uma reação à identificação estabelecida com os

personagens ou a trama e ninguém permaneceria no cinema até o fim da sessão, já que a

ameaça presente na tela encontraria correspondência imediata com a ameaça sentida

pelo espectador naquele instante. No entanto, ao mesmo tempo em que o filme na tela

performatiza uma ideia de representação extrema, ele coloca o espectador a par das

regras a partir das quais este se habilitará a entrar no jogo e também performatizar a sua

resposta àquilo que vê.

Tais  dinâmicas  não  são  exclusivas  do  horror  fílmico,  mas  parecem  se

manifestar de forma precípua no âmbito deste e de outros gêneros narrativos (no caso, o

melodrama e a pornografia) que,  assim como o horror,  estão pautados pela ideia de

excesso,  e cuja interpelação dos sentidos do espectador tende a se dar mediante um

acionamento  do  corpo  e  suas  funções  (WILLIAMS,  1991).  A sensação  de  pavor  e

estômago  revirado  diante  de  uma  cena  horrífica  encontraria,  assim,  uma

correspondência no choro convulsivo provocado por uma narrativa melodramática, e na

excitação  orgástica  fomentada  pelo  filme  pornográfico.  Alguns  autores  também

considerariam a comédia, sobretudo em suas vertentes mais “físicas”, como um “gênero

do corpo”, na medida em que, a exemplo do horror, também a comédia encena uma

batalha entre as pulsões de vida e de morte: a diferença seria que, na comédia, a vida

vence a morte, e o corpo, rindo, celebra; no horror, em contrapartida, a morte vence a

vida e o corpo, desfeito, perece (MORGAN, 2002).

Do  efeito  de  real  do  horror  artístico:  representação  do  limite  ou  limite  da

representação? 

Uma  campanha  de  conscientização  para  o  trânsito  seguro.  As  fotos  que

ilustram o verso das embalagens de cigarro. Um vídeo de denúncia contra o tratamento

cruel destinado aos animais no âmbito da indústria da carne e derivados. O que estes

três  cenários  possuem em comum é o apelo  a  imagens horríficas  com o intuito  de
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transmitir  uma  mensagem,  defender  uma  causa  ou  influenciar  determinado

comportamento.  A  opção  pelo  horror  em  detrimento  de  outras  estratégias  de

interpelação  do  público-alvo  é  bastante  ilustrativa  da  força  e  da  eficiência  de  tal

gramática como ferramenta de comunicação, em função dos afetos que ela mobiliza. 

Curiosamente,  é  mesmo  graças  ao  seu  caráter  físico,  corpóreo,  no  qual  a

produção  de  presença  muitas  vezes  se  sobrepõe  à  produção  de  sentido  (LYRA;

SANTANA, 200613), que o horror tende a ocupar um lugar marginal e deslegitimado

dentro do campo da Comunicação. Muito embora ao longo das últimas três décadas

algumas  vertentes  anglófonas  dos  film  studies tenham  abraçado  o  horror,  em  suas

manifestações, sobretudo, audiovisuais, como objeto de investigação, no Brasil ainda se

percebe a persistência de um estigma que imputa ao horror um estatuto, na melhor das

hipóteses,  estéril  e  vazio  de  significado,  e  na  pior,  de  um  veículo  privilegiado  de

ideologias essencialmente reacionárias, misóginas e apologéticas à violência gratuita14. 

Cabe ressaltar que, aqui, me refiro às manifestações artísticas da gramática do

horror  (na  literatura,  no  cinema,  nos  quadrinhos  ou  nos  jogos  eletrônicos),  cujo

reconhecimento  como objeto  de  análise  dotado de  valor  poderia  variar  consoante  o

contexto sociocultural em questão – o assim chamado “horror artístico”. Sobre ele, há

incontáveis teorizações e perspectivas, que vão do estruturalismo aos Estudos Culturais,

do feminismo à filosofia, dos queer studies à biopolítica15. Os exemplos que abrem este

capítulo, contudo, se referem a uma outra dimensão do horrífico, que na falta de melhor

expressão e ciente das armadilhas desta, nomeio de “horror do real” (falar em “horror

real”  seria  duplamente  traiçoeiro).  Este  último  consistiria,  de  forma  sintética,  no

sentimento provocado pelo contato ou confronto, em âmbito cotidiano e, a princípio,

sem a mediação de uma linguagem artística ou a presença de um dispositivo ficcional,

com uma situação considerada excessiva, abjeta e liminar. 

Na medida em que a questão do excesso já foi discutida na seção anterior, aqui

me  concentro  nas  noções  de  abjeção  e  liminaridade,  estabelecendo  uma relação  de

causalidade entre elas:  ou seja,  compreendendo esta última como uma consequência

extrema daquela. Consideremos, a título de exemplo, o vídeo #6 do desafio RtG, no

qual um homem com o corpo repleto de queimaduras se arrasta para fora de um carro

13 A partir das formulações de Hans Ulrich Gumbrecht, vale destacar.

14 Para uma problematização deste senso comum, ver Canepa (2008).

15 Ver, por exemplo, as coletâneas de artigos organizadas por Jankovich (2002) e Gellner (2000), bastante eficientes
no quesito “reunião de textos e autores referenciais no âmbito dos  horror studies”, como Tzvetan Todorov, Linda
Williams, Barbara Creed, Carol J. Clover, Peter Hutchings e tantos outros. 

11



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

em chamas.  A visão  de  um acidente  automobilístico,  embora  inscrita  na  ordem do

possível cotidiano e do familiar16, não deixa de causar um profundo incômodo em quem

a testemunha, ao mesmo tempo em que seu caráter “além do ordinário” nos instiga a

curiosidade,  o  que  geralmente  se  manifesta  na  tensão  entre  “olhar/não  olhar”

característica dos contextos de trânsito. 

Há,  contudo,  uma  considerável  diferença,  em  termos  de  grau,  entre  um

atropelamento simples e um veículo em combustão; mais ainda entre um veículo em

combustão vazio e outro de dentro do qual alguém tenta escapar; e entre uma tentativa

de escape bem sucedida e outra que tem por resultado um corpo carbonizado. Aqui

neste caso, o acúmulo cada vez maior de aspectos excessivos encaminha a imagem no

sentido da abjeção: embora aquele ser esteja vivo, se movimentando e seja dotado das

características  físicas  que  usualmente  atribuímos  à  categoria  “ser  humano”,  há algo

naquele corpo desfigurado e disforme escapando do carro em chamas que transborda os

limites  de  sua  própria  categoria.  No  momento  em que  nos  confrontamos  com este

limite, o abjeto adquire um caráter liminar.

Proponho,  no  entanto,  que  concebamos  o  liminar  para  além  da  acepção

utilizada  por  um  autor  referencial  como  Noel  Carroll  (1999),  até  certo  ponto

incontornável quando o assunto é o horror artístico e suas múltiplas formas. Embora

entenda a liminaridade como característica essencial do horror, Carroll tende a enxergá-

la apenas em suas manifestações mais imediatas e tangíveis, como no fato de a maioria

dos  monstros  consistirem  em  criaturas  intersticiais  (nem  totalmente  homem  nem

totalmente lobo – o lobisomem, nem totalmente vivo nem totalmente morto – o zumbi,

e por aí afora) ou na recorrência, em muitas narrativas de horror, de espaços de fronteira

(uma porta que não deve ser aberta, uma floresta que não deve ser adentrada, e assim

por  diante)  cuja  transgressão,  precisamente  pela  violação  deste  limite  imposto,

instauraria determinada ameaça em meio aos personagens. 

Longe de questionar a existência desta liminaridade epidérmica, no entanto, e a

partir das formulações de um autor mais contemporâneo como Eugene Thacker (2015),

ocorre que a grande potência do horror artístico residiria na sua habilidade em tensionar

o próprio limite  daquilo que somos capazes  de pensar  ou sentir.  O horror  nasceria,

então, precisamente a partir do momento em que nos confrontamos com a falência de

todas as categorias de compreensão e apreensão do mundo, gerando um tipo de afeto

16 Ou decerto mais possível do que a inserção de uma furadeira na uretra.
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que Thacker advoga possuir afinidades com a noção kantiana do sublime e com certas

modalidades de experiência religiosa ou mística. É diante da percepção de que o mundo

não apenas não foi feito para o nosso pleno usufruto, como também seria indiferente aos

nossos  anseios  e,  ocasionalmente,  contrário  a  eles,  que  ficaríamos  verdadeiramente

horrorizados – um horror cósmico, portanto, presente nos contos de um autor como H.

P. Lovecraft ou em filmes como The thing (John Carpenter, 1982) e no recente The void

(Jeremy Gillespie & Steven Kostanski, 2017).

A distinção que alguns autores (NIEDENTHAL, 2009) fazem entre  horror e

terror residiria precisamente neste caráter liminar da experiência horrífica. O terror seria

aquilo que sentimos quando antecipamos determinada ameaça,  antecipação esta  que

também provocaria um sentimento de perturbação da ordem, a qual tentaríamos nos

adaptar ou reagir tanto de forma física (o arrepio seria uma forma de o corpo responder

a  essa  ameaça)  quanto  psicológica  (tomando  uma  decisão,  por  exemplo).  A

concretização da ameaça, por sua vez, levaria ao assombro (ou ao susto, numa acepção

mais corriqueira), mas para que esse assombro se transforme em horror (o horror seria

sempre a posteriori, portanto), é necessário que a experiência seja não apenas excessiva,

mas também sublime (no sentido da abjeção), e que esse sublime nos coloque diante ou

do limite da percepção, ou da percepção do limite.

Retomando o exemplo do acidente automobilístico, seja ele da ordem do real

(algo que eu venha a  testemunhar  no caminho para casa)  ou da representação (não

importa  se  documental  ou  encenada,  como  o  RtG  põe  em  causa),  o  horror

potencialmente  contido  nesta  situação  só  se  efetivaria  de  forma  plena  quando,

transcendendo a cena em si, a mesma me permitisse vislumbrar o vazio (de sentido, de

propósito, de afeto) que existe para além dela enquanto limite.

Se por um lado o desafio do RtG parece bastante longe de proporcionar aos

jogadores  o  sentimento  de  horror  cósmico  descrito  por  Thacker,  por  outro  ele

inegavelmente aciona uma ideia de experiência liminar, ao propor um percurso no qual

o intolerável se torna cada vez mais próximo, apenas para ser superado (ou não) pelo

vídeo seguinte. Neste sentido, chegar ao último vídeo faria com o que o sentimento de

vitória logo cedesse espaço a conjecturas sobre o que poderia existir depois: o que pode

ser mais extremo que três adolescentes com um martelo torturando e golpeando até a

morte um morador de rua? Se esse é o máximo a que podemos chegar em termos de
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representação  do extremo,  onde  situaríamos  todas  as  imagens  horríficas  que  somos

capazes de conceber e que parecem não caber no RtG? 

Se olharmos por esta perspectiva, o RtG nunca chega exatamente ao fim: o fato

de ele se desdobrar em fóruns,  reaction videos, debates em comentários de posts nas

redes  sociais  e  afins  acaba por  reforçar  a  ideia  de  busca pelo horror  que é a  razão

mesma  do  desafio.  Fazer  tal  afirmação,  contudo,  é  adentrar  um terreno  repleto  de

armadilhas,  posto  que nos  leva  a  pressupor  percepções,  respostas  e  motivações  dos

jogadores. É para estas questões que me volto agora, a título de considerações finais.

Considerações finais: surviving or enduring the gauntlet?

Assim como o emprego da gramática do horror em uma campanha de trânsito

configura uma opção consciente com vistas ao alcance de determinada finalidade, o fato

de o RtG se apresentar como um desafio, no qual a progressão no jogo depende da

iniciativa do intenauta em superar a dificuldade de uma fase e assistir ao próximo vídeo,

não é um dado acidental. Parte atualização das antigas maratonas em VHS compostas

pelas inúmeras variações de  Faces da Morte  que só chegavam ao fim quando o dia

raiasse,  parte recriação, no mundo virtual/digital,  da mítica do “vídeo proibido” que

causaria sérios danos a quem se atrevesse a assisti-lo, certos aspectos do RtG também

nos autorizam a enquadrá-lo a partir de alguns pressupostos comuns ao universo dos

videogames (PERRON, 2009). 

Neste, a linguagem do horror se faz igualmente presente como estratégia de

interpelação das  audiências há pelo menos três  décadas – vide o êxito  massivo das

franquias  Resident  Evil,  Silent  Hill,  Fatal  Frame,  Dead Space  e outros,  usualmente

reunidos  sob  a  categoria  survival  horror,  ou  horror  de  sobrevivência.  No  RtG,

entretanto, a palavra mais adequada parece ser resistir (no sentido de suportar, aguentar,

e não em sua acepção oposicional, de resistência à hegemonia, por exemplo): o desafio

do jogador não consiste em conduzir um determinado avatar por um universo hostil,

assustador  e  dispondo  de  recursos  limitados  com  vistas  ao  cumprimento  de  uma

determinada missão, mas sim atravessar incólume o fluxo de imagens perturbadoras,

tendo por prêmio nada além da demonstração da própria capacidade de tolerância ao

extremo.
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Em  que  se  pese  a  especificidade  de  cada  mídia  e  o  fato  de  algumas

características aplicáveis aos games não se verificarem no RtG (não parece fazer muito

sentido utilizar critérios como jogabilidade, por exemplo, na medida em que, no RtG,

isto se limita a apertar o  play entre um vídeo e outro),  interessa-me pensar como a

dinâmica de jogo interfere ou afeta a apropriação do site pelo usuário, configurando

uma experiência distinta da oferecida por um website que simplesmente disponibilizasse

os vídeos agrupados por temática, data de publicação ou popularidade. O caráter social

do desafio também desempenha um papel significativo: não basta assistir a todos os

vídeos  de  forma atomizada no conforto  do próprio  lar,  é  imprescindível  partilhar  a

experiência nas redes, responder aos comentários, trocar impressões sobre os vídeos ou

questionar o limite de quem não conseguiu passar de determinada “fase”, o que nos

conduz para o último tópico deste artigo.

Mesmo no âmbito dos film studies de matriz anglófona, são escassas as obras

que se propõem a investigar as narrativas de horror sob o prisma da sua recepção, ou do

investimento afetivo feito  por  determinados segmentos  do público que consomem o

gênero  de  maneira  preferencial  (WEAVER;  TAMBORINI,  199617).  No  Brasil,  a

dissertação  de  Mestrado  de  Mayka  Castellano  (2009)  fornece  algumas  pistas  neste

sentido ao efetuar uma etnografia dos fãs e produtores de filmes trash, mas sabemos que

não só  a  categoria  do  trash é  amplamente  discutível,  como também a  equivalência

automática entre  horror e  trash (ausente do supracitado trabalho,  vale destacar,  mas

bastante presente no discurso do senso comum) é, em si, algo reducionista. Portanto,

para  mensurar  o  impacto  de  um artefato  de  mídia  como  o  RtG,  ao  mesmo  tempo

distante  do  horror  artístico  e  próximo ao  horror  do  real,  e  testar  a  pertinência  das

conexões  propostas  nas  seções  anteriores,  seria  preciso  direcionar  o  foco  do  nosso

interesse para este outro espectro do processo de comunicação. 
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