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

	

 1 

 
Demônios virtuais, espíritos hackers, assassinos glitch: as tecnologias de registro de 

imagens diegetizadas no cinema de horror found footage1 
 

 
Gabriela Machado Ramos de ALMEIDA2 

Jéssica Patrícia SOARES3  
Universidade Luterana do Brasil, Canoas, RS 

 
 

RESUMO 
Este artigo investiga a presença das tecnologias de registro de imagens diegetizadas em 
filmes de horror found footage. Tendência no cinema de horror contemporâneo, o found 
footage caracteriza-se por uma estética que dialoga com as convenções do documentário 
e emula o amadorismo, a partir especialmente do uso de câmeras diegéticas e dos tipos 
de imagens por elas produzidas. O artigo toma como corpus empírico algumas cenas 
escolhidas nos seguintes filmes: The Collingswood Story (2002); Atividade Paranormal 
(2007); O Segredo do Lago Mungo (2008); V/H/S (2012); Atividade Paranormal 4 
(2012); The Den (2013); Amizade Desfeita (2014).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos de cinema; Gêneros cinematográficos; Cinema de 
horror; Found footage 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Há mais de cem anos, histórias de horror fornecem elementos para narrativas 

fílmicas, como se pode verificar em filmes como O Estudante de Praga (Paul Wegener 

e Stellan Rye, 1913), baseado em um conto de Edgar Allan Poe, e Nosferatu (F. W. 

Murnau, 1922), inspirado no romance Drácula, de Bram Stoker. Mesmo com a 

repercussão destas duas obras, a expressão “filme de horror” consolidou-se somente 

após o sucesso das produções do estúdio Universal Pictures nos anos de 1930. Um 

século depois, o gênero de horror está em alta, especialmente com o chamado horror 

found footage, que é objeto de investigação desta pesquisa. O rótulo, que originalmente 

dizia respeito a um conjunto de filmes cuja promessa central é conterem imagens 

“verdadeiras” que teriam sido encontradas em contextos diversos, hoje possui um 

significado mais amplo (HELLER-NICHOLAS, 2014; ACKER, 2017).	

Este trabalho considera a definição mais abrangente de found footage proposta 

por Heller-Nicholas, que inclui também os filmes realizados com imagens de webcam e 

                                                
1 Trabalho apresentado na no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora e 
coordenadora adjunta do curso Jornalismo da ULBRA. E-mail: gabriela.mralmeida@gmail.com.  
3 Estudante de Jornalismo da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). E-mail: jsspatricia@gmail.com. 
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captura da tela de computador, como Amizade Desfeita (2014) e The Den (2013). O 

artigo visa colocar em discussão a presença das tecnologias de registro de imagens de 

forma diegetizada neste tipo de cinema, com o objetivo de compreender, a partir de um 

corpus empírico formado por cenas selecionadas de sete filmes, como as obras são 

afetadas – em suas dimensões narrativas e estéticas – pela presença da câmera que é 

justificada na diegese4.	

A seleção de cenas para análise toma como principal critério a diversificação das 

câmeras e tipos de imagens delas provenientes. Foram escolhidas, assim, produções que 

englobassem câmeras diegéticas5 presentes nos filmes de diversas formas, e que dessem 

origem a imagens com visualidades distintas (na mão, de vigilância, imagens amadoras, 

webcam e também capturas de tela de computador). A partir desta delimitação, foram 

selecionadas cenas dos seguintes filmes para a investigação: Atividade Paranormal 

(Oren Peli, 2007); Atividade Paranormal 4 (Henry Joost, Ariel Schulman, 2012); The 

Den (Zachary Donohue, 2013); Amizade Desfeita (Unfriended, Levan Gabriadze, 2014); 

V/H/S (Adam Wingard, David Bruckner, Ti West, Glenn MCquaid, Joe Swanberg, 

Radio Silence 2012); O Segredo do Lago Mungo (Joel Anderson, 2008) e The 

Collingswood Story (Mike Costanza, 2002). 

Tais filmes serão abordados a partir de uma categorização criada para a 

pesquisa, que surgiu da observação de diversos filmes de horror found footage: 1) 

câmera na mão; 2) câmera de vigilância e 3) webcam e captura de tela. Como aporte 

teórico, o trabalho se baseia em contribuições de pesquisadores que vêm se dedicando 

ao estudo do horror no cinema contemporâneo e especificamente ao found footage, a 

exemplo de Alexandra Heller-Nicholas (2014), Rodrigo Carreiro (2011 e 2013), Ana 

Acker (2015, 2017) e Klaus’berg Bragança (2016), bem como Noël Carroll (1999) e seu 

estudo sobre o horror como gênero cinematográfico. 

 

 

 

                                                
4 O trabalho dá continuidade a um esforço de investigação anterior que se dedicou com mais ênfase a uma discussão 
teórica sobre a própria definição do horror found footage, seu apelo realista e sua relação com o documentário, bem 
como sobre a questão do dispositivo cinematográfico neste tipo de filme (Ver: SOARES; ALMEIDA, 2017). Neste 
artigo que agora se apresenta, então, diante das limitações de espaço, a opção por valorizar as análises dos filmes. 
5 Aumont e Marie, no Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, explicam, a partir de Christian Metz, que a diegese “é 
a instância representada do filme, ou seja, o conjunto da denotação fílmica: a própria narrativa, mas também o tempo 
e o espaço ficcionais implicados na e por meio da narrativa, e com isso os personagens, paisagens, acontecimentos e 
outros elementos do filme” [...] Como é próprio do cinema, o espectador constrói um universo do qual ele participa e 
com o qual se identifica o filme, que neste caso seria a diegese” (AUMONT; MARIE, 2001, p.78). 
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2 REALISMO E ILUSÃO NO FOUND FOOTAGE: O COTIDIANO NA TELA 

NOS FILMES DE HORROR 

 

A definição do horror no cinema é considerada a partir da capacidade de uma 

obra inscrita neste gênero de provocar o afeto6 do qual deriva seu nome: um sentimento 

de horror (CARROLL, 1999, p. 30). O cinema de horror é conhecido pelos ciclos que 

compõem a sua história, normalmente devido à codificação excessiva de determinados 

recursos narrativos e estéticos que se repetem em diversos filmes de uma mesma época. 

Exemplo disso são os monstros clássicos da Universal Pictures nas décadas de 1930 e 

1940, com sucessos como Drácula (Tod Browning, 1931) e Frankenstein (James 

Whale, 1931). Em 1999, o filme A Bruxa de Blair iniciaria um novo ciclo no cinema de 

horror contemporâneo e, embora não tenha sido o primeiro filme com essas 

características, impulsionou o chamado found footage de horror. De baixo orçamento, a 

produção alcançou números expressivos de bilheteria – nos Estados Unidos faturou US$ 

141 milhões, ocupando a 3ª posição no ranking do gênero (ACKER, 2015).  

O interesse do público em A Bruxa de Blair e o fenômeno de filmes como este 

alçou o found footage a subgênero do horror, devido à evolução de seu próprio conjunto 

de códigos e convenções em uma categoria distinta de horror que é facilmente 

identificável em suas particularidades, algumas das quais decorrem de aspectos 

tradicionais nos documentários (HELLER-NICHOLAS, 2014, p. 16). No princípio, 

found footage foi o nome atribuído aos filmes que simulavam ser documentários e cuja 

premissa era a de que as pessoas que captaram as imagens - de aparência amadora e 

com imperfeições técnicas - estariam mortas ou desaparecidas. Contudo, esse conceito 

foi expandido devido à popularização do estilo e sua apropriação em obras com 

propostas diferentes dos found footage de referência (como A Bruxa de Blair), porém 

cuja proposta assemelha-se na intenção de transmitir uma ideia de “real” ao público. 

Heller-Nicholas (2014, p. 17) propõe uma definição mais atualizada e ampla para o 

found footage, que não diz respeito apenas à premissa/promessa de que as imagens 

seriam “material encontrado”, mas sim a um tipo de estética realista e de caráter amador 

                                                
6 A noção de afeto utilizada neste artigo baseia em Noël Carroll: “como os romances de suspense ou de mistério, os 
romances são chamados de horror de acordo com sua deliberada capacidade de provocar certo afeto (affect). De fato, 
os gêneros do suspense, mistério e horror derivam seus próprios nomes dos afetos que pretendem provocar [...] um 
sentimento do horror” (CARROLL, 1999, p. 30). Mais adiante, destaca que alguns indicadores para definir uma obra 
de horror são as respostas emocionais do público, que devem ocorrer paralelas às emoções dos personagens do filme. 
Assim, se os personagens veem os monstros nos filmes com “medo, mas também com nojo, com um misto de terror e 
repulsa”, o público idealmente deve sentir o mesmo, sendo esse o afeto almejado. (CARROLL, 1999, p. 39) 
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emulados pelas imagens presentes nos filmes e ao mesmo tempo familiares ao público. 

A proposta de apresentar tramas conectadas à realidade de uma época é historicamente 

característica do cinema de horror, que, ao longo do século XX “atentou-se para os 

ditames da realidade ao mesmo tempo em que não perderia de vista a imaginação 

atávica, sempre permitindo conciliá-las para devolvê-las como visões ou metáforas do 

mundo moderno” (BRAGANÇA, 2016, p. 13).  

Uma das características do found footage é a presença da câmera diegética, 

utilizada neste subgênero normalmente para conferir maior impressão de veracidade às 

gravações e por vezes quebrando a ilusão da experiência cinematográfica clássica. No 

cinema de ficção tradicional, o espectador usufrui de um olhar mediado pelas lentes da 

câmera, que está presente em todos os lugares e junto aos personagens, contudo sem ter 

presença a sua reconhecida e sem que ela interfira na ação dos personagens. Acker 

afirma que a presença da câmera no found footage é semelhante a um olho, ou à 

simulação deste, que se materializa na tela, independente das ações dos personagens da 

narrativa: 
Há diversos exemplos em que o sujeito portador da câmera é morto, 
porém segue com o equipamento ligado, registrando após a morte do 
olho que antes guiava os enquadramentos. Nesses casos, enxerga-se 
apenas pelo visor da máquina, que transcende quem a manejava, que 
ultrapassa até o poder do monstro ou entidade representada na tela 
(ACKER, 2017, p. 30). 
 

No found footage, o aparato de registro de imagem não somente é perceptível, 

como os personagens interagem com ele, e muitas vezes os equipamentos, como 

microfones e câmeras, aparecem em cena. Também o operador da câmera faz-se 

presente em cena como personagem do filme, assim como as pessoas que estão sendo 

gravadas abordam a câmera e conversam com seu operador (RØDJE, 2017, p. 213). 

Como nos filmes de horror found footage a premissa estabelecida é de que as imagens 

assistidas pelo público são geradas pelas câmeras presentes na diegese, os personagens, 

ao interagirem com a câmera, estabelecem uma relação virtual com o espectador. Ao 

olhar para a câmera, por exemplo, o personagem olha em direção ao espectador, 

estabelecendo um contato, ainda que indireto.  

Essa característica do found footage potencializa a identificação entre 

espectador e personagem, uma vez que  desenvolvimento do enredo se dá através do 

ponto de vista de quem manuseia a câmera, o que confere uma sensação de intimidade. 

Em relação ao cinema, Ismail Xavier ressalta que o ato de um ator olhar para a câmera 
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interrompe a ilusão do espectador, que está aprisionado no espaço imaginário de 

projeção (sala escura e tela), o que auxilia na produção do efeito de autonomia da ficção 

(XAVIER, 2003, p. 18). A relação do espectador com os filmes de horror found footage 

desenrola-se de modo diferente, devido às características dessas produções.  

Ao analisar o filme Atividade Paranormal (2007), Cánepa e Ferraraz (2013), 

salientam a possibilidade da obra em oferecer um realismo maior, uma “aproximação 

com a experiência cotidiana cada vez mais disseminada das gravações amadoras em 

ambientes domésticos”. Similarmente, Heller-Nicholas compreende que a sensação de 

emoção e perigo resultante de assistir a filmes found footage não decorre da dúvida ou 

da certeza sobre a veracidade das imagens, “mas da construção formal das mesmas, pois 

esta construção sugere que, se houvesse imagens realmente verdadeiras nesses filmes, 

elas se pareceriam exatamente como são” (2014, p. 29, tradução nossa). 

Dessa forma, os filmes de horror found footage quebram a ilusão da 

experiência cinematográfica clássica, assim como aproximam o horror do cotidiano. A 

similaridade entre imagens consumidas no cotidiano - como vídeos produzidos com 

celular e gravações de programas como reality shows -  e a estética dos filmes found 

footage trazem ao espectador de algo que é familiar, contudo em uma situação de horror 

e perigo característica deste gênero. 

 

3 ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS: DIFERENTES TIPOS DE CÂMERAS, 

DIVERSAS VISUALIDADES PRODUZIDAS 

 

O processo de análise de trechos selecionados entre os sete filmes indicados 

será realizado a partir da identificação dos diferentes tipos de câmeras que neles 

aparecem, das distintas visualidades por ela geradas e sua importância para as obras no 

nível do enredo: 1) câmera na mão; 2) câmera de vigilância e 3) webcam/captura da tela. 

Esta etapa do trabalho se baseia no método de análise fílmica proposto por Vanoye e 

Goliot-Leté, que sugere decompor os elementos constitutivos do filme ou fragmento 

investigado para, em uma segunda fase, estabelecer elos entre esses elementos isolados 

e compreender como eles se associam para fazer surgir um todo significante ao 

reconstruir o filme ou fragmento (2008, p. 15). 
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3.1 CÂMERA NA MÃO 

As imagens trêmulas, granuladas e filmadas pelos personagens de A Bruxa de 

Blair (1999) inspiraram outros filmes de horror found footage a utilizar gravações 

provenientes de câmeras portáteis, possibilitando movimento e rápido acesso aos 

acontecimentos da história. Um exemplo é o filme Atividade Paranormal 4 (2012). Na 

cena investigada (24’46” a 25’58”), a jovem Alex (Kathryn Newton) acorda durante a 

noite após escutar um barulho, e decide investigar o que houve munida de uma câmera 

portátil, no modo noturno, o que modifica a textura e a temperatura da cor das imagens. 

Além disso, um relógio no canto da tela registra o horário da filmagem (Figura 1). A 

jovem encontra Robbie (Brady Allen), uma criança, em frente ao Kinect do videogame 

Xbox, que captura os movimentos de seus jogadores através da projeção de pontos de 

luz infravermelha no ambiente. Com o cômodo escuro e no modo de visão noturna da 

câmera, é possível filmar esses pontos de luz, e o que acontece nesta sequência, no 

entanto, é que além de gravar Alex e Robbie, a câmera registra um vulto inumano, que 

aparece ao lado do menino, mas rapidamente some (Figura 2). Rødje sugere que as 

câmeras no found footage de horror “não somente funcionam como dispositivos de 

gravação simples, mas se tornam atores, participando dos eventos e se envolvendo com 

o público do filme” (2017, p. 207, tradução nossa). Neste segmento, a tecnologia é 

utilizada para registro das imagens, mas também é ela que revela o espírito à 

personagem, tornando-se essencial para o andamento do enredo, captando o que o olho 

humano sozinho não conseguiria.  

 
Figuras 1 e 2: Em modo noturno, a câmera registra a presença do sobrenatural próximo a Robbie. 

 
 

Além de atuar no enredo do filme, a cena pode causar estranheza devido à 

diferença na imagem e ao excesso de pontos esverdeados que, consequentemente, 

dificultam a visibilidade, algo fundamental para construir a tensão que se desenvolve até 

o susto provocado no espectador. Para Bordwell (2012, s/p), um dos efeitos dos pontos 

esverdeados de luz é atribuir a Robbie uma aparência ainda mais assustadora. 

A presença do sobrenatural remodelado pelo registro tecnológico também 

figura no segmento Tuesday the 17th de V/H/S (2012), uma referência aos clássicos 
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filmes slasher dos anos 80, em que um grupo de jovens dirige até um lago para nadar e 

fumar maconha, até que começam a ser perseguidos por um serial killer. No trecho 

escolhido para análise (1h07’26” a 1h07’59”), os personagens Samantha (Jeannine 

Elizabeth Yoder) e Spider (Jason Yachanin) estão sozinhos na floresta e suas ações 

sendo filmadas pelo jovem. Samantha é enquadrada em plano médio, quando um ruído 

atrai a atenção de Spider, que muda a direção da câmera buscando a origem do som. Vê-

se uma imagem fragmentada em meio às árvores, como que um vulto constituído por 

interferências típicas das fitas do videocassete (Figura 3), como a textura de barras 

coloridas e um ruído mecânico similar a um VHS sendo rebobinado.  

O assassino disforme atira um facão através da cabeça de Samantha e avança 

contra Spider, que foge com a câmera na mão, registrando a ação em meio a fortes 

falhas técnicas que atestam a presença da entidade, até que o aparato de registro cai no 

chão (Figura 4) e filma o assassino desferindo golpes de facão em Spider. O ato do 

jovem de continuar registrando o acontecimento, mesmo enquanto procura fugir do 

perigo iminente, causa uma falha desorientadora, um foco errático nas imagens, 

ferramentas comuns ao horror found footage em que o filme busca imitar a 

desorientação do sujeito-testemunho (WOOFTER, 2016, p. 150). 

 
Figuras 3 e 4: A câmera tenta captar a imagem do assassino, porém a interferência técnica impede um registro claro. 
Nos créditos de V/H/S (2012), a imagem fragmentada é creditada como The Glitch, nome dado a uma irregularidade 

temporária em um equipamento digital. 

 
 

O enquadramento utilizado neste trecho permite uma visualização mais clara 

dessa imagem, possibilitando distinguir uma silhueta humana, porém fortemente 

fragmentada por fissuras. Assim como a cena analisada de Atividade Paranormal 4, o 

horror neste segmento depende essencialmente da presença tecnológica para se 

materializar, tanto que na cena final, a protagonista Wendy (Norma C. Quinones) ao 

direcionar sua câmera para a imagem desconfigurada, esbraveja: “Por que não consigo 

filmá-lo?” (1h11’05”). O equipamento registra a presença assassina, porém não 

claramente, impossibilitando que sua existência seja totalmente compreendida e, assim, 

capturada.  
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Já o celular é utilizado como aparato de registro em O Segredo do Lago Mungo 

(2008), que conta a história da família Palmer, que, após a morte da filha Alice (Talia 

Zucker) em um acidente no lago, começa a testemunhar manifestações estranhas em 

casa, bem como vizinhos passam a ver o espírito da jovem pelos arredores. A câmera 

diegética é justificada por tratar-se de um documentário sobre os acontecimentos 

sobrenaturais, no qual o trecho destacado para análise (1h08’56” a 1h10’59”) está 

inserido por se tratar de uma gravação do celular de Alice. O início da cena mostra a 

jovem passeando entre dunas de areia, quando começa a se aproximar de uma forma 

que está mais à frente (Figura 5). Conforme se aproxima, o espectador percebe que 

quem Alice vê é a si mesma, porém já afogada no lago, tal como seria encontrada meses 

depois (Figura 6). A escuridão deste segmento e a precariedade do aparelho de registro - 

a filmagem data de 2005 - dificultam a boa visualização da gravação. A estratégia, no 

entanto, é bem sucedida em gerar apreensão no espectador. Bragança aponta que a 

dificuldade recorrente dos dispositivos digitais em registrarem o sobrenatural parece ser 

uma reconfiguração nos filmes de horror (2016, p. 147), porém esta dificuldade, ao 

distorcer a imagem, tornou-a ainda mais fantasmagórica.  

 
Figuras 5 e 6: Interferências no registro em vídeo do celular e ausência de luz focal dificultam a visualização do 

prenúncio da morte de Alice. 

 
 

Ao ver o espectro de sua própria morte, Alice apavora-se e enterra o celular em 

uma das dunas de areia, em uma atitude simbólica, segundo Heller-Nicholas (2014, p. 

177, tradução nossa), pois “Alice percebe que a tecnologia pode expor coisas que é 

melhor não ver, e invés de buscar dominá-la, ela escolhe em vez disso rejeitá-la – 

literalmente enterrá-la”. Novamente, a tecnologia aparece como aparato de intermédio 

entre o real e o sobrenatural, no qual o aparelho móvel proporciona, segundo Bragança, 

o contato da personagem com sua própria morte: “a impressão particular do que seria o 

retrato de sua morte, quase como uma selfie sobrenatural” (BRAGANÇA, 2016, p. 

148). A escolha do celular como aparato de registro nesta cena pode ser compreendida 

mais devido ao caráter íntimo atribuído entre usuário e aparelho, do que por questões de 

formato e estética. 
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3.2 CÂMERA DE VIGILÂNCIA  

O cenário caseiro e a dinâmica de companheirismo entre os protagonistas de 

Atividade Paranormal (2007) propõem um ambiente familiar ao filme. No entanto, 

conforme destaca Bragança (2016, p. 60), obras como esta são capazes de 

“desfamiliarizar” a realidade, revestindo-a de novos significados. A trama acompanha a 

história de Katie e Micah, um casal que decide filmar sua rotina para compreender as 

atividades estranhas que acontecem na casa, especialmente com Katie. O segmento 

analisado neste filme é a cena final (1h21’10” a 1h24’35”), cuja legenda indica que 

trata-se da 21ª noite filmada pela câmera, posicionada em um tripé em frente à cama do 

casal. Na cena, ambos estão adormecidos quando Katie acorda, claramente em um 

estado de sonambulismo, evidenciado pelo seu comportamento estranho ao postar-se de 

pé observando Micah dormir (Figura 7).  A mudança na textura e temperatura de cor da 

imagem evidenciam ao espectador que a câmera está na visão noturna, e como as 

ocasiões de maior tensão do filme ocorrem durante a noite, a mudança na imagem é um 

prenúncio de que pode acontecer algo assustador. O relógio no canto da tela é avançado 

pela edição do filme, e após duas horas observando o companheiro dormir, Katie saí do 

quarto e desaparece, até que seus berros acordam Micah, que corre para ajudá-la. A 

câmera de vigilância continua filmando o quarto vazio e silencioso, até que Katie surge 

pela porta segurando Micah nos braços e o atira contra a câmera, que cai. A jovem 

caminha até o corpo desfalecido do homem, se debruça sobre ele e mira diretamente a 

câmera, como se olhasse o espectador, até que com o sorriso (Figura 8) sua fisionomia 

se transforma em uma máscara demoníaca e ela avança contra o equipamento.  

 
Figuras 7 e 8: A mudança na textura e temperatura de cor da imagem antecipa os momentos de maior tensão do 

filme, como o sorriso ameaçador de Katie, direcionado especialmente para a lente da câmera e, consequentemente, ao 
público. 

 
 

A câmera diegética no decorrer do filme passa de “um mecanismo de vigilância 

do sobrenatural” para uma espécie de “estimulante” desse mal (BRAGANÇA, 2016, p. 

134). Enquanto Micah usa a câmera como um mecanismo de vigilância incapaz de 

representar a força invisível que atormenta seu lar, “o registro atrai a intensificação do 
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horror – quanto mais ele exerce o poder de visibilidade mais a vida íntima de Katie é 

controlada e regida pela entidade demoníaca” (BRAGANÇA, 2016, p. 136).  

No início do filme, o letreiro de abertura diz: “A Paramount Pictures gostaria de 

agradecer às famílias de Micah Sloat e Katie Featherston e ao Departamento de polícia 

de San Diego”. Além de buscar atribuir veracidade documental às imagens que serão 

vistas, esclarece ao público que elas do filme foram manipuladas, o que justifica o 

avanço no timecode da câmera digital na cena analisada. Segundo Bordwell (2012, s/p), 

um dos problemas dos pseudo-documentários é justificar a motivação para alguém 

filmar os acontecimentos, especialmente em situações dramáticas, assim como oferecer 

ao espectador uma justificativa para que aquelas imagens se tornem públicas, problemas 

que Atividade Paranormal (2007) resolve bem ao longo do desenvolvimento do seu 

enredo. 

Também nas cenas finais de The Den (2013) há o uso da câmera de vigilância, 

utilizada especialmente para proporcionar diferentes ângulos da caçada contra Elizabeth 

(Melanie Papalia), visível no trecho investigado (1h05’11” a 1h05’20”). A narrativa do 

filme segue Elizabeth, uma estudante de pós-graduação em Sociologia que está 

pesquisando as pessoas que participam do The Den, chat online no qual se conversa por 

videoconferência e as pessoas podem trocar de parceiros de bate-papo conforme 

preferirem. Assim, Elizabeth utiliza como método manter a câmera de seu computador 

ligada para gravar o que acontece na rede virtual, contudo, a jovem e pessoas próximas 

a ela começam a ser vigiadas e perseguidas por desconhecidos.  Na cena analisada, a 

protagonista está fugindo por um corredor, e a escuridão se intensifica à medida que 

Elizabeth avança o caminho. Este curto segmento diferencia-se por duas texturas 

diferentes nas imagens (Figuras 9 e 10): a escuridão do ambiente e o excesso de 

granulação na imagem dificultam a visualização dos movimentos da personagem.  

 
Figuras 9 e 10: A mudança nas texturas das imagens indicam ao espectador a mudança do posicionamento das 

câmeras, assim como proporciona uma compreensão maior sobre a localidade em que Elizabeth está presa, atuando 
no entendimento narrativo do espectador. 

 
 

Estas imagens das câmeras de vigilância são intercaladas com as filmagens da 

câmera presa na cabeça de Elizabeth, tornando-as diferenciadas na montagem do filme e 
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expondo ao espectador que as imagens foram editadas e um som extradiegético inserido 

para proporcionar maior tensão a cena. A narrativa de The Den é um claro alerta em 

relação ao perigo de exibir-se deliberadamente na Internet, uma prática que, neste filme, 

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

ambientes domésticos” (BRAGANÇA, 2016, p. 131). Especialmente nesta obra, a 

visibilidade proporcionada pela domesticação da tecnologia é o argumento principal 

para o desenvolvimento do horror. Com a ausência do sobrenatural em The Den, a 

tecnologia atua de modo a expor os horrores que acometem Elizabeth e pessoas 

próximas a si, mas também é por intermédio da tecnologia que o filme busca produzir 

situações que gerem medo.  

 

3.3 WEBCAM E CAPTURA DE TELA 

É provável que o recurso mais recente do horror found footage seja o uso da 

webcam e de um mosaico de elementos da tela de um computador para a construção 

narrativa dos filmes. Diferentemente das produções found footage que estruturaram uma 

definição para este subgênero, os filmes de horror produzidos a partir de webcam e 

gravação da tela do computador possuem particularidades não observadas 

anteriormente. 

Em Amizade Desfeita (2014), a narrativa transcorre por meio do registro de tela 

do computador da personagem Blaire (Shelley Hennig), sendo dividido entre as imagens 

geradas por webcam em uma conversa via Skype, abas de redes sociais como Facebook, 

além de outros aplicativos e sites como o YouTube (Figura 11). O enredo de Amizade 

Desfeita tem início com uma reunião virtual que ocorre um ano após o suicídio de Laura 

Barns, colega de escola dos seis personagens centrais (inclusive Blaire), que resolveu 

suicidar-se após a divulgação, na Internet, de um vídeo constrangedor com imagens 

íntimas dela. Os amigos conversam juntos na videoconferência via Skype, quando uma 

sétima pessoa aparece no chat. Após tentativas de excluir o “intruso”, esse usuário 

começa a revelar segredos dos jovens, até que o grupo percebe que está envolvido em 

um jogo do qual somente um sairá vivo. 

Na sequência analisada (49’00” a 49’40”), o jogo imposto pelo espírito de 

Laura Barns está em seu ápice. No início do trecho,  o personagem Adam (Will Peltz) 

revolta-se com a manipulação do espírito e intenciona sair da videoconferência por 

Skype. A janela da webcam de Adam é destacada (Figura 12), ao mesmo tempo em que 
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sua imagem é desfragmentada por interferências e é possível escutar ruídos sonoros. 

Esses dois elementos, especialmente em conjunto, conduzem o espectador a presumir 

que o espírito de Laura Barns assombra os equipamentos de quem é o próximo alvo, 

particularmente porque as imagens da webcam dos outros três personagens estão sem 

interferências. A importância dos aparatos de captação de imagens em Amizade Desfeita 

vai além da gravação das imagens, mas se apresenta como intermediário entre o espírito 

de Laura Barns e os demais personagens. 

 
Figuras 11 e 12: Fissuras na imagem da webcam antecipam atividades sobrenaturais, assim como o excesso de 

elementos na tela da protagonista confundem o espectador, produzindo estranhamento. 

 
 

O uso de tecnologias presentes no cotidiano como recurso narrativo atesta a 

tendência histórica dos filmes de horror de apropriar-se de temas e fobias da realidade 

(BRAGANÇA, 2016, p. 14). Sobre isso, Woofter (2016) discorre que, apesar do 

formato de Amizade Desfeita transmitir atualidade ao expor elementos do cotidiano em 

tela, sua narrativa apresenta um argumento conhecido do cinema de horror: 

 
Amizade Desfeita é uma reinvenção virtuosa de um cenário de história 
de fantasmas bastante típico: o espectro voltando para corrigir os erros 
morais do passado. A perspectiva narrativa no filme é a de Blair Lily, 
cuja tela do MacBook preenche a tela do cinema, exceto nos segundos 
finais da duração do filme. A mise-en-scène de Amizade Desfeita é o 
resultado de uma meticulosa simulação do mundo hipermediado da 
área de trabalho do usuário digital, alcançado no filme através de 
versões digitalmente animadas do Skype, Spotify, Google, Facebook, 
Twitter e Chatroulette (WOOFTER, 2016, p. 166, tradução nossa). 

 

Nas sequências analisadas nesta seção, é possível perceber esse aprimoramento 

na criação de ambiências através da estética que emula registros caseiros de imagens, 

assim como da utilização de elementos de uso rotineiro no computador, como os 

descritos por Woofter. Os recursos utilizados por Amizade Desfeita possivelmente 

conduzem o subgênero a um diferente patamar em relação a outros filmes found 

footage, devido às suas características particulares. Woofter sugere que seja criada uma 

nova denominação, pois Amizade Desfeita não se encaixa nem como um falso found 

footage de horror, e nem como um mockumentary: “como pode ser chamado (o 
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primeiro?) filme de horror das redes sociais, onde a própria tela do computador é o meio 

(...)” (WOOFTER, (2016, p. 167, tradução nossa). 	

Doze anos antes de Amizade Desfeita, o filme The Collingswood Story (2002) 

apresentou um formato similar ao ser desenvolvido através de imagens de webcam. 

Logo ao ligar o aparelho para iniciar um vídeo chat com seu namorado, a personagem 

Rebecca (Stephanie Dees) diz: “Você realmente pode me ver com esta coisa?”, 

referindo-se à estranheza causada por aquela forma nova de comunicação para ela. No 

segmento escolhido para análise (19’54” a 22’59”), a protagonista consulta a médium 

Vera Madeline (Diane Behrens) através de um portal paranormal online, que oferece 

consultas espirituais através de vídeo chat. A escuridão na janela de vídeo de Vera 

Madeline é interrompida somente por velas (Figura 13), criando uma atmosfera 

misteriosa, enquanto o espectador vê uma captura da tela do computador de Rebecca, 

incluindo o programa de vídeo chat (Figura 14). 

 
Figuras 13 e 14: A tecnologia é destacada em The Collingswood Story, quando a janela do vídeo chat não 

está maximizada, o espectador vê a conversa através de uma pequena interface em meio a tela do 
computador. 

 
 

Novamente, a trama circunda um argumento característico do gênero de horror, 

uma casa misteriosa em que aconteciam cultos a entidades malignas, porém a história é 

desvendada com o auxílio de uma médium online e de documentos e fotos encontrados 

na web. A inovação do filme em utilizar um aparato de registro de imagem ainda pouco 

popular é destacado por Heller-Nicholas, especialmente por “prever a influência que as 

tecnologias de transmissão de vídeos online teriam no subgênero de horror found 

footage (e no horror em geral) após a chegada do YouTube em 2005” (HELLER-

NICHOLAS, 2014, p. 122, tradução nossa). Pelo pioneirismo, cabe destacar a 

construção do dispositivo em The Collingswood Story: mesmo em 2017, o uso da 

webcam como aparato de registro de imagens ainda não é largamente utilizado no 

cinema de horror, e o filme foi produzido antes da popularização dos vídeos online.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas análises das cenas escolhidas, é possível destacar o protagonismo 

da tecnologia em um conjunto de filmes de horror found footage. A popularização de 

estilos visuais de caráter intimista, como os reality shows e vídeos documentais de 

origem amadora, influenciou o cinema de horror. Causar assombro, surpresa e medo em 

um público acostumado a consumir, cada vez mais, imagens de todos os tipos em 

diferentes plataformas, é um dos desafios do horror contemporâneo e o contexto em que 

o found footage desenvolve-se. Ao aproveitar em sua narrativa a popularização de 

tecnologias de registro de imagens, o found footage apresenta situações cotidianas 

filmadas em aparatos facilmente reconhecíveis pelo público, como webcam, para 

provocar medo.  

Ao mesmo tempo em que aparentemente a narrativa dos filmes de horror found 

footage é afetada por limitações devido à necessidade de justificar a câmera na diegese, 

foi possível constatar que o uso da tecnologia abre outras possibilidades de causar medo 

no público, especialmente através do estranhamento proporcionado por distorções, 

fissuras e ruídos em imagens aparentemente cotidianas. É possível que sua principal 

particularidade seja a relação entre a presença da câmera diegética e o argumento dos 

filmes, que necessita ser desenvolvido desde o princípio de modo a justificar o aparato 

de registro no enredo dos filmes. Compreender essa conexão entre as dimensões 

estético-formais e narrativas no horror found footage foi fundamental para estruturar 

uma análise sobre a presença da câmera diegética e a construção narrativa do horror 

sustentada pelo uso da tecnologia. Por fim, também é perceptível que, mesmo com a 

tendência de vincular-se ao real no cinema de horror contemporâneo, figuras que 

permeiam o imaginário sobrenatural não foram abandonadas. Demônios, espíritos, 

zumbis e outras entidades características do gênero continuam presente nos filmes 

atuais, todavia remodeladas. Os próximos passos da pesquisa serão a produção de 

artigos específicos sobre alguns dos filmes elencados aqui, para explorar mais a fundo a 

relação entre a presença da tecnologia e a materialização do mal nestas obras. 
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