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“Assistir a um filme de terror é como levantar um alçapão no cérebro civilizado e jogar uma 

cesta de carne crua aos crocodilos famintos nadando no rio subterrâneo que existe lá dentro. 

Por que fazer isso? Porque isso os impede de sair, cara. Mantém-nos lá embaixo e eu aqui em 

cima."  

Stephen King 
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RESUMO 

 

Esta monografia teve como motivação estudar os teasers da série American Horror Story: 

Asylum- temporada de 2012, analisando os elementos da linguagem audiovisual que 

constituem sua estética e como eles potencializaram o gênero horror. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica onde se aborda a linguagem audiovisual, os principais gêneros e 

formatos televisivos, a diferença entre séries, seriados e novelas e as peculiaridades do gênero 

horror. Além disso, foi necessário compreender as redes sociais, onde os teasers do AHS: 

Asylum veiculam. Para compreender mais profundamente as peças, foi proposta uma análise 

filmica fundamentada nas categorias de plano de expressão e plano de conteúdo.  

 

Palavras-chave: teasers; estética audiovisual; American Horror Story; horror, gênero. 

ABSTRACT 

 

This monograph was made in order to study the teasers of the show American Horror Story: 

Asylum-season aired in 2012 and analyze the elements of the visual language that constitute 

its aesthetics and how they potentiated the horror genre. Therefore, it was performed a 

literature research that aborded the audiovisual language, the major television genres and 

formats, the difference between series, sitcoms and soap operas and the peculiarities of the 

horror genre. Furthermore, it was necessary to understand the social networks where the 

teasers of AHS: Asylum where released. To understand more deeply the parts, we proposed 

an analysis based on the categories of expression plane and content plan. 

 

Keywords: teasers; show; American Horror Story: Asylum; horror. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A origem dos seriados de TV remete aos folhetins do século XIX. Nessa época era 

comum que autores de romances publicassem suas obras em periódicos, cada capítulo em um 

dia diferente. Esta forma de publicação de obras literárias ficou muito popular na Europa 

primeiramente, e depois em toda América, inclusive no Brasil. 

Já com o advento do rádio, essas obras seriadas foram adaptadas para este novo tipo de 

mídia e assim surgiram as radionovelas. Estas contavam histórias em vários capítulos, nos 

quais os acontecimentos rápidos tinham a intenção de prender a atenção dos ouvintes, como 

nos leitores de romances. 

Foi só a partir de 1924, ano em que o primeiro sistema semi-mecânico de televisão 

analógica foi demonstrado e que posteriormente ficou conhecido como televisão, que se 

observa o surgimento dos programas que hoje em dia conhecemos por séries e que tanto 

fazem parte do nosso cotidiano. Neste espaço de tempo se adaptaram ao público que 

buscavam atingir e assim, ano após ano, vem se atualizando. 

A pesquisadora Letícia Pereira da Silva (1995), afirma em seu artigo “Conhecimento 

Científico no Enredo de Séries Ficcionais Televisivas”
1
, que as séries televisivas há muito 

tempo já se estabeleceram como uma importante forma de entretenimento na televisão e que 

estas, podem ser divididas em dois grandes grupos: as ficcionais – que são subdividas em 

diversos gêneros, como drama, ação, romance, horror e etc - e as documentais – exibidas, no 

Brasil, principalmente nos canais de televisão fechada, como Discovery Channel, Nat Geo e 

History Channel. 

Segundo matéria postada no blog da Fernanda Furquim
2
, jornalista especializada em 

séries da revista Veja e editora-chefe do site Nova Temporada, as séries possuem um número 

pré-estabelecido de episódios por temporada, com isso, os roteiristas criam as histórias que 

envolverão os personagens sabendo quanto tempo eles disponibilizarão para cativar e entreter 

o público-alvo. Mas, mesmo sabendo quando irá terminar uma temporada, os responsáveis 

pela produção do seriado não sabem quando ele irá acabar. Isto fica a cargo da emissora que 

transmite o programa, visto que, se ele atinge um número satisfatório de audiência, o canal 

acaba o estendendo. Em alguns casos, ao se juntar todos os anos em que esteve no ar, 

                                                 
1
 Disponível em: http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/1ce4b030584c408564678704bd352ab2.pdf Acessado 

em: 12/04/2013. 
2
 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/tag/cinquentinha/. Acessado em: 13/04/2013. 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/1ce4b030584c408564678704bd352ab2.pdf
http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/tag/cinquentinha/


9 

 

determinadas séries podem somar década, como por exemplo o seriado Friends que segundo 

matéria publicada no site Index Movie Database
3
, ficou no ar de 1994 até 2004. 

Observando as séries em exibição atualmente, percebe-se um padrão de duração de 

uma temporada, esta chega a atingir o número de treze capítulos, os quais podem variar seu 

tempo de exibição, tendo, no mínimo, trinta minutos e, no máximo uma hora, mas sempre 

seguindo a regra de ter somente um episódio exibido por semana. Se a temporada em questão 

agradar o espectador e trazer o retorno desejado de audiência para a emissora, é contratada 

uma nova temporada e durante a etapa de produção desta, alterações são feitas na trama a fim 

de melhorar a aceitação e continuar mantendo o espectador interessado, geralmente com os 

mesmos personagens principais, o que faz com que tais mudanças,  nunca sejam tão extremas. 

Infelizmente, pode ocorrer de uma temporada não agradar os espectadores ou os responsáveis 

pela emissora e com isto, ser cancelada, muitas vezes sob o protesto dos fãs e sem o final que 

o roteirista desejava.  

Com American Horror Story: Asylum, objeto de estudo desta pesquisa, não foi 

diferente. Afinal ela conseguiu o número de 3,22 milhões de espectadores somente nos 

Estados Unidos – número divulgado pelo site The Hollywood Reporter 
4
. Além deste fato ter 

se tornado um marco para o canal FX americano, que antes nunca havia conseguido atingir 

esta audiência, também foi um marco para a televisão americana em geral, pois nunca uma 

série exibida em um canal fechado, em sua temporada de estreia, conseguiu atingir esta 

quantidade. Com tanto sucesso logo em sua primeira temporada, a diretoria do canal não 

hesitou em renovar a série para mais temporadas e assim tentar igualar ou superar este feito 

nos demais anos. 

A história de AHS:A se desenvolve na década de 1960 em um hospício, com passado 

sombrio e desconhecido.  

 

(Figura 1: Hospício aonde se passa a história de American Horror Story: Asylum). 

                                                 
3
 Diponível em: http://www.imdb.com/title/tt0108778/ Acessado em: 10/04/2013. 

4
 Disponível em: http://www.hollywoodreporter.com/news/american-horror-story-ratings-fx-276114. Acessado 

em: 05/09/2013 

http://www.imdb.com/title/tt0108778/
http://www.hollywoodreporter.com/news/american-horror-story-ratings-fx-276114
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 O manicômio é comandado pela Irmã Jude (interpretada pela atriz Jessica Lange) e 

pelo Dr. Arthur Arden (interpretado pelo ator James Cromwell), cujo desejo de fazer 

experimentos em seres humanos vivos, para assim, conseguir a cura para diversas doenças 

que assolavam a sociedade da época, nunca foram totalmente satisfeitos. 

 

(Figura 2: Irmã Jude interpretada pela atriz Jessica Lange. Figura 3: Dr. Arthur Arden interpretado pelo ator James 

Cromwell). 

 

Aparentemente, o Dr. Arden esconde na floresta ao lado do hospício pessoas que 

foram suas cobaias em experimentos que não deram certo, ao mesmo tempo que também 

acoberta todas as informações sobre a história de um famoso serial killer local, o Bloody 

Face. Dentro do manicômio existem diversos pacientes, muitos com problemas reais, como 

Grace (interpretada pela atriz Lizzie Brocheré) que matou toda a sua família e outros que se 

fossem analisados hoje em dia, não teriam problema algum, como a jornalista Lana Winters 

(interpretada pela atriz Sarah Paulson) que foi internada contra a sua vontade pelo simples 

fato de ser homossexual. 

 

(Figura 4: Grace interpretada pela atriz Lizzie Brachoré. Figura 5: Lana Winters interpretada pela atriz Sarah 

Paulson). 
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No decorrer dos episódios o drama de ser são e se encontrar preso em um local para 

pessoas teoricamente desequilibradas vai ganhando enfoque e episódio após episódio 

torcemos para que os personagens que não sofrem de nenhum distúrbio psicológico consigam 

fugir do hospício. 

Como meio de divulgação das séries, muitos canais de televisão recorrem aos teasers
5
.  

Este tipo de técnica, na maioria das vezes, é a primeira a ser lançada no decorrer da campanha 

publicitária de um seriado. Através de uma curta peça, veiculada por qualquer mídia 

publicitária - no caso do objeto de estudo desta pesquisa, o seriado American Horror Story: 

Asylum, estes vídeos, que variam de dez segundos de duração até quinze, foram 

disponibilizados na página oficial da série no Facebook. Tais produções audiovisuais, tem 

como objetivo principal levar o público alvo a interrogar-se sobre a mensagem que pretende 

ser passada e assim fazer com que os possíveis futuros telespectadores já comecem a 

demonstrar interesse pelo assunto. 

Normalmente, no decorrer da campanha, o assunto retratado nos teaser é esclarecido, 

mas este fato não ocorreu com American Horror Story: Asylum, visto que, todos os atores que 

aparecem nas curtas produções, não fizeram parte da série e vice-versa. Ou seja, os teasers 

não mostraram cenas do que aconteceria no decorrer dos episódios.  

Com isto, esta ferramenta consegue que os fãs da série fiquem curiosos e ansiosos para 

a estreia de uma nova temporada e quando é chegada a data de exibição, a audiência acaba 

sendo altíssima. Prova disto foi a pesquisa elaborada pelo site americano especializado em 

dados de audiência “TV by the Numbers”
6
, que informou que na estreia da série foi atingido o 

número de três milhões e oitocentos e cinquenta mil telespectadores ao vivo e o cinco milhões 

e quinhentos mil juntando com o número de pessoas que gravaram para olhar em outro dia. 

Por se tratar de uma série de terror, American Horror Story: Asylum possui as 

características chaves deste gênero, como por exemplo: a trilha sonora saliente e acentuada, os 

movimentos de câmera e a estética sombria. Tais elementos aparecem tanto em seus episódios 

como nos teasers. Nestes, mesmo que a duração seja curta, é possível identificar diversos 

aspectos audiovisuais que nos remetem imediatamente a clássicos do horror, como “O 

Exorcista”(1973), de trilha sonora extremamente marcante, o que anos antes já havia se 

tornado a marca registrada do cineasta Alfred Hitchcock. 

                                                 
5
 Esta palavra vem do verbo provocar, em inglês e se refere a utilização de uma técnica no marketing para 

chamar a atenção do público para uma determinada campanha, geralmente em produções audiovisuais de, no 

máximo, quinze segundos de duração. Segundo Faria (1971, p. 110)” peça destinada a prender a atenção da 

audiência durante seus primeiros momentos”. 
6
 Disponível em: http://tvbythenumbers.zap2it.com/tag/american-horror-story-asylum-ratings/ Acessado em: 

20/03/2013. 

http://tvbythenumbers.zap2it.com/tag/american-horror-story-asylum-ratings/
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Tais características foram empregadas de uma maneira que, ao ler alguns dos 

comentários publicados na página oficial da série no Facebook, foi possível perceber que 

grande parte dos internautas se assustou ao assistir o material divulgado. Mas mesmo assim, 

não viam a hora de suprirem suas curiosidades e assistirem o primeiro episódio da nova 

temporada.  

Sendo assim, definiu-se o tema a ser abordado por este estudo: os teasers da segunda 

temporada da série de terror American Horror Story: Asylum. A partir disto foi levantado um 

problema de pesquisa, que desde o começo até o final do trabalho, foi voltou-se para a 

compreensão do uso das técnicas técnicas audiovisuais nos teasers da série e como os mesmos 

potencializaram a estética do horror.  

Para conseguir compreender e justificar a utilização de tais técnicas, traçam-se os 

seguintes objetivos específicos: 1) Conceituar e apontar elementos da estética do horror, 

afinal, só seria possível encontrar pontos em comum entre os teasers da série de terror e tudo 

que engloba este universo se estudasse, compreendesse e levantasse as principais 

características deste gênero; 2) Mapear as características dos programas seriados e seus 

similares. Nesta parte, por estar analisando os teasers de uma série, foi estudado esse formato 

televisivo e seus equivalentes, como seriados e novelas e o que os diferenciavam; 3) Apontar 

quais elementos estéticos presentes nos teasers potencializam a estética do horror. 

Para justificar tal trabalho o pesquisador se apoiou em quatro argumentos. O principal 

e mais motivacional deles foi o interesse particular do autor, tanto no âmbito do audiovisual e 

seus gêneros, mais especificamente o horror, quanto nos formatos existentes, como por 

exemplo: comerciais de quinze ou trinta segundos, teasers, videoclipes, programas de 

auditório, novelas, entre outros, o formato que deu origem a este trabalho, as séries. 

 Como já abordado anteriormente, querendo ou não, seriados já fazem parte do nosso 

cotidiano, sejam eles produzidos no exterior e exibidos em canais de televisão paga, ou os que 

normalmente são produzidos no Brasil e são veiculados pela TV aberta. Sem mencionar que é 

um campo de estudo bastante vasto , visto que, atualmente, estão em exibição, só nos Estados 

Unidos, mais de cinquenta séries e seriados. Algumas se assemelham na trama mas mesmo 

assim, estas se diferem na abordagem que resolvem empregar sobre o assunto. 

Além de apreciar seriados e séries, o gênero favorito de filmes do pesquisador sempre 

foi o horror/terror e por coincidência, nos últimos anos, o número de séries que abordam 

temáticas do horror tem aumentado exponencialmente. Exemplo disso são as séries: True 

Blood(2008-), Vampire Diaries(2009-) The Walking Dead(2010-), Grimm(2011-), Being 

Human (2011-), 666 Park Avenue(2012-), Bates Motel (2013-), Hannibal(2013-), Hemlock 
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Groove(2013-) e a série escolhida para este estudo: American Horror Story: Asylum que 

estreiou em 17/10/2012 nos Estados Unidos. 

Os capítulos que contêm o referencial teórico deste trabalho iniciam tratando sobre a 

linguagem audiovisual num âmbito mais geral, desde seu surgimento até as questões do plano 

de conteúdo e de expressão. Já os subcapítulos se referem aos enquadramentos, ângulos e 

movimentos de câmera, além de discutir sobre as funções do diretor de arte e de fotografia em 

uma produção audiovisual. 

Na parte que se refere aos gêneros e formatos televisivos, se aborda a diferença entre 

estes dois conceitos e se  enumeram diversos exemplos, tanto para um, quanto para o outro. 

Posteriormente, no capítulo voltado para o horror, se traça um panorama histórico através de 

imagens que marcaram o gênero e que de alguma forma voltaram a aparecer na mídia, só que 

desta vez, como referências para a série American Horror Story: Asylum. É também nesta 

parte que se discute de um dos aspectos mais importantes do horror: o som. 

Após estes capítulos, tem-se metodologia, que discorre sobre internet – meio utilizado 

para divulgação dos teasers -, passando por dados recolhidos da página oficial no Facebook 

do seriado e breves explicações sobre os teasers, chegando por fim, no modelo escolhido para 

as análises.  

Foram selecionados cinco teasers – Special Delivery, Blue Coat, Ascend, Taste e Face 

- para serem analisados. Para facilitar a compreensão, foram criadas categorias de análises 

para todas estas curtas produções audiovisuais com base na teoria Barthesiana do plano de 

conteúdo e do plano de expressão. No plano do conteúdo se analisou traços da narrativa, 

como por exemplo o seu tipo e ritmo, além das características dos personagens e suas 

respectivas funções no teaser. Por fim foi tratado a continuidade encontrada nos teasers e se 

existe uma sequencia em relação as cenas. Já no plano de expressão foi estudado o som (como 

trilha sonora e sonoplastia) a direção de fotografia (como iluminação e uso de cores) a direção 

de arte, (desde a função do figurino até a do cenário) e por fim, a função dos planos, 

enquadramentos e movimentos de câmera. 

Os teasers, mais especificamente os da série escolhida para ser objeto de estudo nesta 

pesquisa, desempenharam um papel relevante em seu sucesso e apesar de serem usados há 

bastante tempo por diversas empresas e agências de publicidade como estratégias de 

divulgação, também são temas pouco abordados tanto por pesquisas acadêmicas quanto por 

autores, o que motivou ainda mais a curiosidade do pesquisador.  

 Outro argumento foi a precariedade de abordagens destes assuntos. Infelizmente, no 

Brasil, tanto as séries de tv, quanto os teasers e até mesmo o horror em si tem sido pouco 
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estudados, e tão pouco trabalhadas quando entrelaçadas entre si como se encontram nesta 

pesquisa. Logo, tornou-se um ramo pouco aproveitado como um possível tema para 

monografia ou pesquisas em geral. Afinal, basta comparar o número de trabalhos já feitos que 

giraram em torno de algum aspecto de uma novela da Rede Globo com o número de trabalhos 

finais de graduação que envolviam séries, ao menos na região em que se encontra nossa 

instituição de ensino. 

Por fim, acredita-se que este trabalho irá ajudar a entender os diversos aspectos que 

envolvem os seriados, as suas divulgações e a ligação que existe entre filmes e seriados de 

horror. Assim, vislumbra-se a possibilidade de que outras pessoas se interessem e quebrem 

paradigmas sobre o assunto, já que, quando se pensa em audiovisual no Brasil, o que é mais 

lembrado para a maior parte dos espectadores, e consequentemente, para os estudiosos, são 

novelas ou comerciais. Pretende-se mostrar assim que este ramo é muito mais vasto do que se 

imagina. 
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2 CONFIGURAÇÕES DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

A palavra audiovisual provém de uma junção dos termos “áudio” e “visual” referindo-se  

“a tudo o que pertence ou é relativo ao uso simultâneo e/ou alternado do visual e auditivo e a 

tudo que tem com características próprias para a captação e difusão mediante imagens e sons” 

(HERREROS, 1995 p.53). Assim os elementos criados a partir desta união originam uma 

unidade expressiva total e autônoma, como por exemplo o cinema sonoro e a televisão. 

Logo, se entende por audiovisual um conjunto que engloba os subsistemas auditivos e 

visuais e que se combinam em múltiplas variáveis. Esta união resultou na criação de um 

sistema novo, que não deve ser encarado como mera justaposição ou combinação híbrida e 

que é percebida ao mesmo tempo, tanto pelos olhos, como pelos ouvidos. 

Segundo artigo publicado pelo professor Jorge Alves no site do Instituto Politécnico de 

Viseu
7
, a linguagem audiovisual está relacionada à capacidade humana de entender as 

composições que sincronizam imagem e som e, mesmo que cada pessoa tenha a sua própria 

interpretação sobre um determinado vídeo, existem certos pontos em comum e coincidências 

em cada uma destas opiniões, e são a partir destes pontos em comum, que a linguagem 

audiovisual pode ser estudada. Assim, procura se “(...)estimular no público, séries organizadas 

de sensações e percepções que se transformarão em mensagens concretas e complexas.” 

(RODIGRUEZ, 2006, p. 28). Ou seja, nas produções audiovisuais se preocupa em criar 

estímulos artificiais – que são criados a partir do ambiente natural do homem -, e se espera 

que estes provoquem diferentes sensações e interações com o público-alvo. 

Tomando por base uma das principais ideias da comunicação, a de é necessário que haja 

um locutor – quem fala – e um ouvinte – quem ouve -, a publicidade constrói suas mensagens. 

Neste caso teasers, através da combinação de diversos elementos, que juntos, possuem o 

objetivo de atingir um determinado público. Nas produções audiovisuais, em geral, a 

construção do sentido é feita através da combinação de alguns fundamentos, verbais – textos, 

narrações – e que normalmente, são ouvidas, e não-verbais – imagens - que são passadas para 

o público através de planos, enquadramentos, cenários e figurinos. 

Assim podemos dizer que, existe um plano de conteúdo e de expressão, citando 

Hernandes (2005) “plano de conteúdo, lugar dos conceitos ou ‘onde o texto diz o que diz’ e 

plano de expressão, lugar de trabalho das diferentes linguagens que vão carregar os sentidos 

do plano de conteúdo”. Em outras palavras, o plano da expressão trata da relação que é 

                                                 
7
 Disponível em: http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi6.htm Acessado em:03/03/201. 

http://www.ipv.pt/forumedia/3/3_fi6.htm
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estabelecida entre os elementos que contituem um audiovisual, e o de conteúdo, é o 

responsável pelo significado alçando através dessa relação.  

Ou seja, o primeiro se relaciona com a maneira com que um audiovisual é visto, as 

técnicas utilizadas como, por exemplo, enquadramentos, cenários e afins, enquanto o 

segundo, trata mais do aspecto narrativo da história. Assim o que se encontra no plano da 

expressão define o plano do conteúdo. 

 

2.1 Enquadramento – O Recorte do Real 

 

Como se utiliza uma câmera para captar as ações feitas pelos atores com base em um 

roteiro previamente escrito, é necessário ter um extremo cuidado na hora de decidir quais 

planos, movimentos e ângulos de câmera serão utilizados no decorrer da produção 

audiovisual. Afinal, são a partir destes aspectos que o público tem a experiência do o filme, ou 

da série, ou da novela e etc. 

Segundo autor do site Primeiro Filme
8
 - no qual está disponível um livro com nome 

homônimo-. “A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica. 

Enquadrar é decidir o que faz parte do filme[..]. É também determinar o modo como o 

espectador perceberá o mundo criado pelo filme.”  Os enquadramentos dependem de quatro 

elementos: os planos, os movimentos de câmera, a altura e o lado do ângulo. Mas o mais 

importante deles e o que fará diferença no produto final, são os planos, que segundo Chris 

Rodrigues (2002, p. 17) são “usados pelo diretor para descrever como o filme será dirigido e é 

a menor unidade narrativa de um roteiro técnico”. Os planos que determinam a distância entre 

a câmera e o objeto filmado. 

Dentre eles existem dez principais, todos com funções e resultados diferentes e que 

são bastante usados, tanto nos filmes de terror, como nos demais gêneros. O primeiro deles é 

o grande plano geral, frequentemente usado para situar o espectador no contexto da história.  

                                                 
8
 Disponível no link: http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/. Acessado 

em: 09/09/2013 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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(Figura 6: Plano retirado do primeiro episódio da primeira temporada de  The Walking Dead(2010)). 

 

Já o plano geral é relativamente menor que o anterior, mas mesmo assim serve para 

situar o local da cena ou ação do personagem. Segundo Rodrigues (2002, p. 27) são 

normalmente utilizados para mostrar a residência onde a cena se desenvolverá.   

 

(Figura 7: Plano retirado do primeiro episódio da primeira temporada de  American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

O plano inteiro captura o ator da cabeça as pés, deixando de dar importância para a sua 

localização e começando a dar para a sua ação. “Deixando um pequeno espaço acima da 

cabeça e abaixo dos pés” (RODRIGUES, 2002, p. 29). 

  

(Figura 8: Plano retirado do teaser “Blue Coat” de American Horror Story: Asylum (2012)). 
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O plano conjunto é semelhante ao plano inteiro, com a única diferença de se encontrar 

mais de um personagem em cena, dando assim, uma ideia de conjunto com os atores e os 

elementos cênicos. 

 

(Figura 9: Plano retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

O plano americano, segundo o autor do site Primeiro Filme, foi criado pelos 

americanos na época dos filmes de faroeste, assim era enquadrado os cowboys do joelho para 

cima prontos para um duelo. 

 

(Figura 10: Plano retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

O plano médio faz com que o ator seja enquadrado da cintura para cima servindo para 

dar a sensação de posicionamento e movimentação. “Muito usado para mostrar o movimento 

das mãos do personagem” (RODRIGUES, 2002, p. 29).  
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(Figura 11: Plano retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Já o primeiro plano dá total enfoque para o ator, visto que, sobra pouco espaço no 

enquadramento pois lhe é capturado dos ombros para cima.  

 

(Figura 12: Plano retirado do teaser “Face” de de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

No close o enquadramento é totalmente do rosto, fazendo com que o espectador dirija 

toda a sua atenção para o sentimento do personagem, o que o torna também conhecido como 

plano emotivo. Segundo Rodrigues (2002, p. 30) é o plano que define a carga dramática do 

ator. 

 

(Figura  13: Plano retirado do primeiro episódio da primeira temporada de American Horror Story: Asylum (2012)). 
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O plano superclose dá um enfoque mais intenso ainda para as emoções do ator, visto 

que, o enquadra somente do queixo até ao topo da cabeça.  

 

(Figura 14: Plano retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

Por fim, o plano detalhe, onde se foca em uma particularidade da cena, como um 

objeto ou alguma parte do corpo. 

 

(Figura 15: Plano retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

O segundo elemento influenciador são os movimentos de câmera, estes são os 

movimentos ópticos feitos pela lente da câmera, como o foco e desfoco. 
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(Figura 16: exemplo de foto retirada da temporada de American Horror Story: Asylum (2012) onde o foco se localiza na 

pessoa atrás da freira). 

 

(Figura 17 : exemplo de foto retirada da temporada de American Horror Story: Asylum (2012), onde o foco se 

localiza na freira). 

 

Outro elemento que influencia o enquadramento é a altura do ângulo da câmera. E 

nesta categoria existem três posições fundamentais, o ângulo normal que se caracteriza pelo 

nivelamento da lente da câmera com os olhos da pessoa que está sendo filmada. 

 

(Figura 18: Ângulo de câmera retirado do teaser “Ascend” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Já o plongée se define pela câmera acima da linha dos olhos, voltando para baixo, 

dando um efeito de diminuição no personagem. 

 

(Figura  20: Ângulo de câmera retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)) 
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E por fim, o contra-plongée, no qual a câmera se encontra abaixo do nível dos olhos, 

voltando para cima, dando um efeito de engrandecimento.  

 

(Figura  19: Ângulo de câmera retirado da segunda temporada de The Walking Dead (2011)) 

 

 Segundo o livro disponível no site Primeiro Filme, o último grupo que influencia o 

enquadramento é o lado do ângulo. Este se refere se a câmera esta do lado, na frente ou atrás 

do ator. Neste grupo existem quatro posições fundamentais, entre elas está a frontal – câmera 

em linha reta com o nariz da pessoa filmada, ¾ - câmera forma um ângulo de quarenta e cinco 

graus em relação ao nariz do ator, perfil – câmera forma um ângulo de noventa graus com o 

nariz do personagem e por fim de nunca, aonde a câmera se alinha com a parte traseira da 

nuca da pessoa filmada.  

  

(Figura 21: lado do ângulo frontal retirado do primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead (2010). 
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(Figura 22: lado do ângulo 3/4 retirado do teaser “Blue Coat de American Horror Story: Asylum (2012). 

 

(Figura 23: lado do ângulo perfil retirado do teaser “Blue Coat de American Horror Story: Asylum (2012), 

 

(Figura 24: lado do ângulo nuca retirado do teaser “Special delivery” American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

É inevitável não mencionar dois grandes responsáveis para o resultado final de uma 

produção audiovisual, o diretor de arte e o diretor de fotografia, que mesmo não  recebendo a 

devida atenção da grande mídia, como  atores e até mesmo, diretores recebem, desenvolvem 

um trabalho tão importante quanto os demais. 

A história da direção de arte se confunde e se mistura com a própria história do 

cinema. A grande diferença é que nunca se possuiu uma grande variedade de materiais que 
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refletissem e/ou escrevessem sobre este assunto, por este fato, história da direção de arte está 

totalmente atrelada à própria evolução da linguagem cinematográfica.   

Segundo matéria postada no site da Academia Internacional de cinema , o profissional 

que desempenha este papel numa produção é o responsável por praticamente tudo o que se vê 

enquadrado em cena, como por exemplo, cenário, figurino, maquiagem e se necessário, até os 

efeitos especiais empregados na pós-produção. 

O trabalho de um diretor de arte e o diretor de fotografia está estritamente relacionado, 

afinal, tudo o que o diretor arte quer mostrar como por exemplo, a roupa e maquiagem da 

atriz, ambiente em que esta se encontra e etc, deve ser enquadrado e iluminado pelo diretor de 

fotografia, este é o responsável capturar da melhor maneira possível, o trabalho dos demais 

envolvidos no audiovisual. 

No apêndice A) segue tabela para facilitar entendimento, sobre os planos, 

enquadramentos e movimentos de câmera. 
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3 GÊNEROS E FORMATOS TELEVISIVOS 

 

3.1 Entretenimento  

 

Em relação ao conteúdo e temática, as produções audiovisuais, principalmente televisivas, 

podem-se caracterizar em gêneros. Estes podem ser subdividos em diversos grupos, como por 

exemplo o entretenimento e o comercial - ambos abordados neste trabalho. No 

entretenimento, encontramos três principais formatos: seriados, séries e novelas. Pelo fato de 

todas serem veiculadas no mesmo meio, a televisão e, superfecialmente serem bastante 

similares, por senso comum, muitos acreditam se tratar de um mesmo tipo de produção 

audiovisual, mas novelas e seriados/séries possuem muitas peculiaridades que as diferem 

totalmente uma da outra, enquanto seriados e séries se diferem por somente uma 

característica. 

A única diferença entre estes dois formatos é apontada pela pesquisadora Fernanda 

Furquim em seu blog Nova Temporada, em matéria postada no dia sete de Setembro de dois 

mil e nove
9
,  na qual afirma, que seriados são histórias contínuas, e que o termo provem do 

palavra americana “serial”, sugerindo assim, continuidade. Em outras palavras, a necessidade 

de um acompanhamento de todos os episódios é de alta relevância para o entendimento dos 

desfechos que o seriado tomará no decorrer da temporada. Já o termo série, é utilizado quando 

é necessário se referir a uma produção de episódios fechados, ou seja, em cada um desses, no 

começo, se apresenta uma história e esta, é encerrada no término do capítulo. 

Segundo Covaleski (2009, p. 32), a série diz respeito exclusivamente à estrutura narrativa, 

quando uma mesma situação ou personagem central e ao seu redor, são apresentados 

elementos secundários e variáveis, com o intuito de sugerir uma originalidade entre o texto 

presente e o anterior, mantendo assim, uma estrutura narrativa em comum. 

As séries e seriados são exibidas por temporadas, que variam de três a sete meses e a 

quantidade destas é definida muitas vezes pelo seu sucesso. Por exemplo: se um seriado/série 

continua tendo altos índices de audiência mesmo após a sua vigésima temporada a emissora 

irá investir em uma vigésima segunda, pois sabe que o retorno financeiro será garantido ao 

final dela. Uma prova disto é a série policial Law & Order: Special Victims Unit devido a sua 

audiência elevada e fãs satisfeitos com o desenrolar da drama, não apresentou motivos para 

                                                 
9
 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/tag/cinquentinha/ Acessado em: 06/04/2013. 

http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/tag/cinquentinha/
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ser cancelada ou encerrada e está no ar, segundo o site americano Index Movie Database, 
10

 

desde 1999. 

 Já se um seriado ou série falhar em conseguir cativar o público e por isso obtiver uma 

audiência considerada baixa pela emissora, este pode vir a ser cancelado antes mesmo de 

completar a primeira temporada prevista pelos seus roteirista e produtores. Foi o que ocorreu 

com a série de ação Last Resort (2012-2013) que foi anunciada como cancelada devido a 

baixa audiência enquanto ainda estavam em exibição seus últimos episódios, segundo o blog 

da Veja
11

. 

Os episódios são exibidos semanalmente, sempre no mesmo dia da semana e geralmente 

seguem uma norma: nos seriados com duração de aproximadamente uma hora existem doze 

episódios e nos que possuem tempo de exibição de geralmente trinta minutos, vinte e quatro 

episódios. Exemplo desta diferenciação é o seriado de humor Modern Family (2009-) - que 

por possuir episódios de trinta minutos, acaba encerrando sua temporada somente após atingir 

o 24ª episódio - e o seriado policial Rizzoli and Isles (2010-) – que tem um tempo de exibição 

de uma hora mas somente doze capítulos por ano. 

Quem acompanha alguma série ou seriado provavelmente já percebeu que estas possuem 

um número mais limitado de núcleos comparado com as novelas, isto se justifica pelo fato de 

que os seriados são exibidos apenas uma vez por semana e a duração de uma temporada é 

relativamente menor do que uma novela inteira,  sem mencionar o fato de que enquanto um 

seriado/série consegue atingir no máximo vinte e cinco episódios por ano, este número chega 

a ser praticamente sete vezes maior nas telenovelas brasileiras, que atingem até a cento e 

setenta capítulos.  

Por este fato, os seriados acabam demandando um acompanhamento assíduo de seus 

telespectadores, pois se estes perderem um só episódio dos poucos que compõe a temporada, 

podem não compreender os fatos que se estenderão no decorrer dos próximos meses 

acarrentando no não entendimento total de todas as reviravoltas que se passam durante uma 

temporada. É justamente por isto que normalmente antes de começar o episódio da semana, 

muitos seriados fazem um resumo dos acontecimentos mais relevantes que ocorreram nos 

episódios anteriores.  

Por fim, as séries e os seriados prezam muito pela ousadia em suas premissas e buscam 

coloca-la em cada um de seus episódios, visto que, por existirem muitos seriados/séries sendo 

                                                 
10

 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0203259/ Acessado em: 28/04/2013. 
11

 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/versao-televisiva/abc-cancela-last-resort-e-666-park-

avenue/ Acessado em: 21/04/2013. 

http://www.imdb.com/title/tt0203259/
http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/versao-televisiva/abc-cancela-last-resort-e-666-park-avenue/
http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/versao-televisiva/abc-cancela-last-resort-e-666-park-avenue/
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veiculados ao mesmo tempo nos canais de televisão aberta e fechada, cada um destes procura 

despertar o interesse da maior quantidade possível de telespectadores e para isso, a escolha de 

temas polêmicos para se tornarem parte do enredo principal vem sendo cada vez mais 

recorrentes.  

São abordados assuntos que passam desde a homossexualidade, serial killers, poligamia, 

prostituição e terrorismo até personagens que envolvem nosso imaginário, como vampiros, 

demônios, zumbis e assombrações. Obviamente que os assuntos considerados polêmicos pela 

sociedade são limitados, mas as diversas abordagens que podem ser feitas de um mesmo 

assunto é o que faz uma série se destacar das demais ou não, mesmo tratando de um tema tão 

clichê. Por exemplo, séries que possuem vampiros em suas tramas são bastante comuns, mas 

cada uma delas aborda um aspecto diferente deste universo que possui tantos fãs, True Blood 

(2008-) procura retratar como seria habitar um mundo em que vampiros e humanos vivessem 

em paz, já The Vampire Diaries (2009-) mostra uma jovem que é disputada por dois irmãos 

vampiros. 

Mas é importante salientar que nos Estados Unidos, existe uma grande diferença neste 

aspecto entre os canais abertos e fechados da TV. E é este aspecto que o artigo publicado por 

Bruno Sampaio em 2013
12

, no qual o pesquisador compara o fato de os canais pagos, terem 

conseguido inovar no decorrer dos anos, ao ponto de deixarem suas produções com um nível 

de qualidade tão bom quanto as produções cinematográficas, com os canais livres, que 

acabaram estagnados em termos criativos. Exemplo disso é a série “Breaking Bad”(2008-

2013) a qual deve um desempenho altíssimo, tanto em relação aos críticos – o seriado, no site 

especializado IMDB, recebeu a nota 9,5/10
13

- quanto ao público – o número de espectadores 

foi de 10,3 milhões em seu último episódio
14

. 

Já nas novelas, desde a sua estreia na programação, os envolvidos em sua produção e 

roteiro sabem quando ela irá acabar e por mais sucesso que obtenha, após o seu término, a 

emissora não criará um outro enredo com os mesmos personagens. Em outras palavras, no 

universo das telenovelas não existem segundas temporadas. Outro fator que as diferencia é 

que novelas possuem vários núcleos de personagens e somente um destes é o principal, os 

outros são tramas secundárias e são tratadas com menos importância pelos telespectadores. 

Isso se justifica pelo fato de ser exibida praticamente todos os dias da semana e ficar em 

                                                 
12

 Disponível em: http://cinemacomrapadura.com.br/colunas/series-tv/199387/tv-aberta-x-tv-fechada-como-os-

telespectadores-veem-essa-briga/. Acessado em: 5/10/2013 
13

 Dado disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0903747/. Acessado em: 5/10/2013. 
14

 Dado disponível em: http://omelete.uol.com.br/breaking-bad/series-e-tv/breaking-bad-quebra-recordes-de-

audiencia-com-o-episodio-final/#.Uo1busSko-E. Acessado em 5/10/2013 

http://cinemacomrapadura.com.br/colunas/series-tv/199387/tv-aberta-x-tv-fechada-como-os-telespectadores-veem-essa-briga/
http://cinemacomrapadura.com.br/colunas/series-tv/199387/tv-aberta-x-tv-fechada-como-os-telespectadores-veem-essa-briga/
http://www.imdb.com/title/tt0903747/
http://omelete.uol.com.br/breaking-bad/series-e-tv/breaking-bad-quebra-recordes-de-audiencia-com-o-episodio-final/#.Uo1busSko-E
http://omelete.uol.com.br/breaking-bad/series-e-tv/breaking-bad-quebra-recordes-de-audiencia-com-o-episodio-final/#.Uo1busSko-E
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veiculação, em média, de sete à nove meses seguidos. Ou seja, é necessária a abordagem de 

diversas tramas nos vários núcleos existentes para conseguir se preencher os quase duzentos 

capítulos que compõem uma novela. 

Os capítulos das telenovelas não desempenham um papel tão marcante no entendimento 

do desfecho final da trama, pois se o telespectador, por alguma razão acabar perdendo alguns 

episódios ainda assim, quando voltar a olhar a novela, conseguirá entender o que está se 

passando com os personagens e até deduzir o que perdeu nos episódios em que não pôde 

acompanhar. 

No apêndice B) segue tabela para facilitar entendimento. 

 

3.2 Comercial 

 

Este subgênero é dividido em outros quatro gêneros, os filmes publicitários de quinze, 

trinta e sessenta segundos, teasers e trailers. Tais formatos visam a divulgação de produtos, 

serviços, ideias e dos próprios programas audiovisuais que compõem o conteúdo do 

programação televisiva.  

Em busca de  atingir seu principal intuito, o de tornar um produto/serviço conhecido no 

seu universo de consumo e persuadir o consumidor a aderir a ele, os filmes publicitários 

surgiram. Para despertar este tipo de interesse no público-alvo, eles se utilizam de duas 

principais estratégias: a razão e a emoção (CARRASCOZA,2002). No decorrer dos anos, pelo 

aumento excessivo dos preços para veiculação na televisão, os VTS que antigamente duravam 

um minuto foram se encurtando e hoje em dia é muito mais recorrente encontrar filmes 

publicitários de trinta e quinze segundos. 

Outro formato utilizado principalmente no cinema, é o trailer. Segundo Letícia Maria 

Santos de Faria, coordenadora do livro “Glossário de Audiovisuais” (1971, p. 155) 

 

Trailers são recortes de um filme, montados em descontinuidade de maneira a não 

revelar o entrecho da fita, ao mesmo tempo despertando curiosidade de vê-la. O 

Trailer é um dos mais antigos e eficientes recursos de propaganda de um filme. 

 

Enquanto os trailers são usados quase que exclusivamente pelo cinema e as suas durações 

variam bastante, podendo chegar até dois minutos e meio, os teasers são usados mais pela 

televisão e seu tempo de exibição chega, no máximo, a um minuto. 
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4 O HORROR  

 

4.1 Características Estéticas do Gênero 

 

Segundo Chris Rodrigues (2007, p.13), o cinema consiste no conjunto de imagens 

fotográficas projetadas em uma tela em alta velocidade, criando assim, a impressão de 

movimento. Por se tratar de uma arte baseada em imagens, apoia-se tecnicamente em outros 

elementos, como por exemplo o som, atingindo assim seu principal objetivo, o de mostrar 

visualmente e sonoramente o contexto dramático da história para o espectador. 

No âmbito do cinema, os gêneros ficcionais terror e horror são considerados sinônimos 

por diversas pessoas, mas tal julgamento é impreciso. Segundo Stephen King no livro “A 

Dança Macabra” (2012), para ser considerado um filme de terror é necessário que o 

espectador sinta medo independentemente de o ator se encontrar em uma situação real de 

perigo ou imaginária. Logo, aos poucos, o espectador é invadido por uma sentimento de 

pânico, criando assim, muito mais a sensação de pavor do que de repulsa, sem contar que, 

neste gênero sempre quem provoca tal medo é um fator humano, por exemplo: o psicopata de 

“Psicose” (1960) de Alfred Hitchcock. Já no horror, ainda segundo  King (2012, p. 31), temos 

o contato com algo que nos horroriza e choca de inicio. Com isso, a dúvida de que algo ou 

alguém está perseguindo o mocinho do filme se desvaneia e a partir deste momento temos a 

certeza de que este se encontra em apuros. Neste gênero, quem provoca tal angustia nos 

espectadores é o fator sobrenatural, por exemplo: os espíritos de “A Invocação do Mal” 

(2013) de James Wan. Apesar destas diferenças, o principal fator que faz ambos serem tão 

similares e normalmente confundidos é o fato de que, tanto o horror como o terror conseguem 

empregar corretamente a atmosfera de suspense em todas as suas obras, a sensação de que 

algo irá acontecer nos persegue do inicio até o fim da experiência. 

 Pode-se dizer que ambos os gêneros fazem parte do imaginário humano há muito tempo 

pois, segundo matéria publicada no site da revista Galileu
15

 nós gostamos de sentir medo. Em 

outras palavras, segundo o diretor do Laboratório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da 

USP, Marcelo Bernik “A intensidade do medo gera a parte física, como o suor nas mãos e o 

coração batendo, mas os sentimentos, pensamentos e emoções associadas a isso são 

                                                 
15

 Revista publicada mensalmente pela Editora Globo, aborda assuntos como tecnologia, ciência, saúde, futuro, 

comportamento, gadgets e games. Disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI113919-17579-1,00-

ENTENDA+POR+QUE+GOSTAMOS+DE+SENTIR+MEDO.html Acessado em: 10/03/2013. 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI113919-17579-1,00-ENTENDA+POR+QUE+GOSTAMOS+DE+SENTIR+MEDO.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI113919-17579-1,00-ENTENDA+POR+QUE+GOSTAMOS+DE+SENTIR+MEDO.html
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condicionados. Por isso é possível transformar os estímulos de terror em algo positivo.” . É 

justamente por este fato, de conseguir fazer com que sintamos tantas emoções diferentes, que 

este gênero não tardou em conquistar seu espaço, tanto no cinema em geral como nas demais 

produções audiovisuais. 

Assistir a uma peça audiovisual deste gênero é uma experiência diferente de qualquer 

outro estilo cinematográfico. Ao mesmo tempo que é diferente do romance, ação e aventura,  

as características do terror são muito similares entre si e é por esta previsibilidade que o 

gênero se torna tão fascinante. Prova disto é que tanto ao entrar em uma sala de cinema, 

quanto ao olhar um seriado de terror em casa, o espectador já sabe que sensações se deparará 

no decorrer da experiência, a única dúvida é de que maneira será exposto a elas. 

Segundo King (2012, p. 55) a evolução do terror está estritamente ligada aos principais 

eventos que envolvem o cinema, começando nos primeiros filmes mudos, passando pelas 

primeiras experiências sonoras e chegando até as produções cada vez mais tecnológicas dos 

dias de hoje. Ano após ano, novas tecnologias surgem para que, teoricamente, nos sintamos 

mais assustados e surpresos possíveis, mas infelizmente, na maioria das vezes, não é isto que 

vêm acontecendo. É notável que os responsáveis pelos filmes acabam se preocupando com a 

parte estética e técnica, esquecendo-se da importância que um bom enredo têm no processo de 

conseguir convencer a platéia. Em outras palavras, quanto mais os diretores e produtores 

obtiverem sucesso na difícil tarefa, de conseguir entrelaçar aspectos técnicos com um roteiro 

bem escrito, melhor será a apreciação do público sobre aquele filme, prova disto é “Atividade 

Paranormal” (2009) de Oren Peli, que segundo matéria publicada no site da revista Galileu
16

 

teve o orçamento de 15 mil dólares mas lucrou mais de 115 milhões de dólares, ou seja, teve 

pouco dinheiro disponível para investir em efeitos especiais mas pelo fato de ter uma história 

que conseguiu agradar ao grande público, acabou fazendo muito sucesso. 

Segundo o livro “Tudo Sobre Cinema”(2011), escrito por Frayling e Kemp, o primeiro 

filme de horror que se tem notícia, foi produzido em 1896 pelo pioneiro no gênero, o francês 

George Meliès. Em “O Castelo do Demônio” o diretor buscou contar a história de um 

cavaleiro que ao entrar na casa do diabo é atacado por ilusões. O filme tem aproximadamente 

três minutos, é em preto e branco e sem nenhum recurso sonoro. Contudo e já é possível 

                                                 
16

 Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI112093-17770,00-

DIRETOR+CONTA+COMO+FEZ+FILME+DE+US+MIL+RENDER+US+MILHOES.html 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI112093-17770,00-DIRETOR+CONTA+COMO+FEZ+FILME+DE+US+MIL+RENDER+US+MILHOES.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI112093-17770,00-DIRETOR+CONTA+COMO+FEZ+FILME+DE+US+MIL+RENDER+US+MILHOES.html
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observar um dos primeiros “efeitos especiais” produzidos no cinema, as aparições dos 

fantasmas e espíritos foram todas feitas em stop motion. 
17

 

 

(Figura 25: print screen tirado do filme “O Castelo do Demônio”(1896). 

Ainda segundo Frayling e Kemp (2011, p. 44), em “O Gabinete do Dr. Caligari”(1920) 

dirigido por Robert Wiene, foram inaugurados muitos dos principais elementos do cinema de 

terror e suas influências neste gênero como por exemplo seus cenários não realísticos e 

perspectivas distorcidas. Já em “Nosferatu, Uma Sinfonia do Horror”(1922), dirigido por F. 

W Murnau e que até hoje é lembrado pelo vampiro de Max Schreck, é inesquecivelmente 

grotesco desde o início, tanto por sua maquiagem inovadora, pela atuação do ator, quanto pela 

iluminação empregada de maneira correta sempre que ele se encontrava em cena. 

Em ambos os filmes foi possível pelo menos acrescentar uma trilha sonora, mas os atores 

continuavam sem voz e, como dito anteriormente, estes vieram a influenciar todo o cinema de 

horror produzido no decorrer dos anos, graças as suas atmosferas sobrenaturais e fotografia 

diferenciada – esta última, depois definida como gótica
18

. 

                                                 
17

 Segundo matéria publicada no site da  Universidade Federal de Minas Gerais e disponível em: 

http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/stop/princip1.htm acessado em: 20/04/2013 é a técnica em 

que se fotografa um objeto quadro a quadro e entre eles o fotógrafo sutilmente altera a posição dos objetos. 
18

 Segundo o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé, artigo disponível no link: http://www.mis-

sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=1199. “o gótico se constituiu como o 

filho mais sombrio do romantismo, uma afirmação moral negativa, uma aposta pessimista no futuro do homem 

moderno e até hoje o cinema se alimenta dele.” Caracterizando-se pelo seu estilo mais sombrio e emotivo. 

http://www.eba.ufmg.br/midiaarte/quadroaquadro/stop/princip1.htm
http://www.mis-sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=1199
http://www.mis-sp.org.br/icox/icox.php?mdl=mis&op=programacao_interna&id_event=1199
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(Figura 26: print screen tirado do filme  “O Gabinete do Dr. Caligari”(1919)). 

 

(Figura 27: print screen tirado do filme “Nosferatu”(1922)). 

 Quando finalmente o cinema deixou de ser mudo e os personagens puderam falar, o 

terror rapidamente acompanhou o avanço tecnológico e “Drácula”, produzido em 1931 e 

dirigido por Tod Browning e Karl Freund, foi o primeiro do gênero a se submeter a estas 

mudanças. Nesta época também se iniciou o uso das maquiagens mais pesadas nos atores 

participantes do filme. Exemplos disto são: “Frankenstein” (1931), de James Whale, que 

segundo Frayling e Kemp (2011, p. 92) “(...) foi o filme de terror definitivo, precursor de um 

legado”, “A Múmia”(1932) dirigido por Karl Freund, “O Médico e o Monstro” (1931) 
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dirigido por Rouben Mamoulian e King Kong(1933) dirigido por Merian C. Cooper e Ernest 

B. Schoedsack. 

 

(Figura28: print screen tirado do filme “King Kong”(1933)). 

 

 (Figura 29: print screen tirado do filme “O Médico e o Monstro”(1931)). 

Este último inclusive é considerado um marco na era da obsessão de Hollywood por 

efeitos especiais, visto que, a cena do gorila gigante em cima de um prédio foi tão chocante e 

emocionante para a plateia, que o filme se tornou imediatamente um clássico. Uma matéria 

publicada no site Adoro Cinema
19

, alega que o longa metragem arrecadou em seu final de 

semana de estreia, cerca de noventa mil dólares somente nos Estados Unidos, número este que 

era altíssimo para a época.  

                                                 
19

 Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-727/curiosidades/ Acessado em: 15/03/2013. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-727/curiosidades/
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 Já em “Drácula”, “Frankenstein” e “A Múmia”, o que mais marcou o grande público 

foi a capacidade que o maquiador Jack P. Pierce – que trabalhou nos três filmes - teve de 

inovar na maquiagem, transformando totalmente o rosto dos atores. Neste último, segundo 

matéria publicada no site do Jornal NH
20

, o desafio de Jack era fazer com que o rosto de 

Karloff, ator principal do filme, se tornasse extremamente envelhecido. Para isso, em 

consenso com o outro profissional, o maquiador aplicou Colódio (substância tóxica que pode 

causar a morte e atualmente é vendida somente através de autorização do Exército.). 

 

(Figura 30: print screen tirado do filme “Drácula”(1931)). 

 

(Figura 31: print screen tirado do filme “Frankenstein”(1931)). 

                                                 
20

 Disponível em: http://www.jornalnh.com.br/blogs/setima-das-artes/257979/cineastas-jack-p-pierce-o-

maquiador.html Acessado em:06/04/2013. 

http://www.jornalnh.com.br/blogs/setima-das-artes/257979/cineastas-jack-p-pierce-o-maquiador.html
http://www.jornalnh.com.br/blogs/setima-das-artes/257979/cineastas-jack-p-pierce-o-maquiador.html
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(Figura 32: print screen tirado do filme “A Múmia”(1932)). 

 Contudo, foi somente na década de 60 que mais uma revolução surgiu na história do 

horror. Segundo Frayling e Kemp (2011, p. 294).  “Muito mais do que sequências de susto e 

calafrios, os filmes de terror desta década usaram o gênero como veículo para abordar temas 

mais amplos”. Exemplo disto é “A Noite dos Mortos-Vivos”(1968) de George Romero, 

primeiro filme de zumbis da história do cinema e que faz com que tais criaturas possam ser 

vistas, numa interpretação mais profunda, como referências diretas ao racismo e à guerra. 

 

(Figura 33: print screen tirado do filme “A Noite dos Mortos-Vivos”(1968)). 

Outros aspectos inovadores se deram graças a Alfred Hitchcock, diretor que inovou ao 

mostrar para o grande público que não necessariamente o mal tinha que ser uma criatura 

fantasiosa vindo diretamente do folclore universal, ele podia estar bem mais perto e ser 

incrivelmente mais real. Assim, os assassinos que antes eram vampiros, esqueletos e 
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demônios se transformaram em pessoas aparentemente normais, só que com diversos 

distúrbios psicológicos. Este fato pode ser notado apenas ao observar este capítulo, já que a 

primeira vez que é mencionado um vilão “humano” são nos filmes dirigidos por Alfred. 

 Hitchcock conseguiu - e ainda consegue - assustar um grande número de pessoas ao 

apresentar seu personagem mais icônico nas grandes telas, o psicopata Norman Bates de 

“Psicose”. Produzido em 1960, até hoje é considerado um clássico e continua inspirando 

diversas pessoas do ramo. Segundo Frayling e Kemp “Alfred Hitchcock gostava de dizer que 

seu único objetivo como cineasta era “fazer o espectador sofrer”” (2011, p. 196). Se levarmos 

em conta tal gosto particular do diretor, é possível considerar “Psicose” como sua maior obra 

cinematográfica. Conforme os autores, até quem já o assistiu diversas vezes ainda o considera 

um dos filmes mais assustadores já produzidos, não só pelo enredo, mas pela trilha sonora 

impecável de Bernard Hermann – profissional que trabalhou com Hitchcock em diversos 

outros filmes, entre eles “Um Corpo que Cai” (1958) e “Os Pássaros”(1963). 

 

(Figura 34: print screen tirado do filme “Psicose”(1960)). 

 Quando o terror começou a produzir filmes coloridos uma nova era surgiu e “O 

Exorcista”(1973), dirigido por William Friedkin, foi um dos primeiros deste gênero a se 

enquadrar nesta tecnologia. Este  também foi primeiro do gênero a ser indicado ao Oscar,  

onde foi vitorioso na categoria de roteiro adaptado. “Embora se tratando de um tema de terror 

bastante comum hoje em dia, “O Exorcista” foi e ainda é tratado como um filme mais sério do 

que os demais.” Frayling e Kemp (2011, p. 336) . Afinal, o mal que o público presenciou nas 

telas era algo praticamente invencível e pior ainda, intangível, o que deixou o filme diferente 

de tudo que se era mostrado antigamente. Prova que esta produção conseguiu agradar não só 
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os críticos, ao ser indicado ao Oscar, como também o público foi o seu lucro, visto que, 

segundo matéria publicada no site O Capacitor do UOL
21

, ele arrecadou 441 milhões de 

dólares ao redor do mundo apenas em sua exibição. 

  Depois dele, diversos estúdios retornaram a tratar de demônios em suas histórias. Um 

exemplo disto é a “A Profecia”(1976) que por muitos é considerado uma cópia do clássico. 

 

(Figura 35: print screen tirado do filme  “O Exorcista”(1973)). 

 

(Figura 36: print screen tirado do filme “A Profecia”(1976)). 

O filme “O Massacre da Serra Elétrica”, produzido em 1974 e dirigido por Tobe 

Hooper, teve um baixo orçamento para a época e foi o primeiro a introduzir o subgênero 

Slasher
22

 dentro do horror. Segundo Frayling e Kemp(2011) o novo terror costuma envolver 

muito sangue e um assassino psicopata que mata aleatoriamente na trama. Algumas destas 

também possuem outras similaridades como os vários deslizes durante o seu 

                                                 
21

 Disponível no link: http://ocapacitor.uol.com.br/cinema/galeria-

40_anos_de_%E2%80%9Co_exorcista%E2%80%9D_um_classico_absoluto_do_terror-8418-1.html#foto. 

Acessado em: 18/09/2013. 
22

 Derivada da palavra em inglês Slash, que em tradução livre significa golpear, talhar e lascar. 

http://ocapacitor.uol.com.br/cinema/galeria-40_anos_de_%E2%80%9Co_exorcista%E2%80%9D_um_classico_absoluto_do_terror-8418-1.html#foto
http://ocapacitor.uol.com.br/cinema/galeria-40_anos_de_%E2%80%9Co_exorcista%E2%80%9D_um_classico_absoluto_do_terror-8418-1.html#foto
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desenvolvimento, brechas no roteiro e uma má atuação. Temos como outros exemplos deste 

subgênero do terror a saga de Jason em “Sexta-Feira 13”(1980-) 

 

(Figura 37: print screen tirado do filme “O Massacre da Serra Elétrica”(1974)). 

 

(Figura 38: print screen tirado do filme “Sexta-Feira 13 (1980)). 

 Segundo Frayling e Kemp(2011), nos anos noventa os filmes de terror, de uma 

maneira geral, se encontram entre seguir um novo caminho – apoiados nas novas ideais e 

tecnologias disponíveis - ou continuar no mesmo que vem sendo usado a décadas – as 

semelhantes histórias de fantasmas e psicopatas que continuam fazendo sucesso. Foi nessa 

época que o diretor Wes Craven, da saga “Pânico”(1996-) se sobressaiu, conseguindo fazer 

uma releitura pós-moderna do terror, ridicularizando os clichês do próprio gênero em que o 

filme se encontra e ao mesmo tempo, inovando ao conseguir aliar humor negro com os sustos 

do longa-metragem. 
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(Figura 39: print screen tirado do filme “Pânico” (1997)). 

 

(Figura 40: print screen tirado do filme “Pânico 4” (2011)). 

Basta procurar por filmes de terror atuais que se percebe a precariedade no surgimento de 

ideias originais, por isto é muito comum ver grandes estúdios fazendo remakes de sucessos 

antigos, como por exemplo “Psicose”(1998) em que o diretor Gus Van Sant refez o clássico 

de Hitchcock tentando ser uma cópia tão fiel que foi vendida ao grande público como um 

remake quadro-a-quadro. 



40 

 

 

(Figura 41: print screen tirado do filme “Psicose”(1998)). 

Outro exemplo é o filme “A Morte do Demônio”(2013), que foi inspirado no filme de 

Sam Raimi “Uma Noite Alucinante”(1982). Também temos como exemplo o filme “Carrie, a 

Estranha” de 1976, que em 2013 ganhou um remake com o título, “Carrie, a Estranha”. 

 

 

(Figura 42: print screen tirado do filme “A Morte do Demônio(2013)). 

 

(Figura 43: print screen tirado do filme “Carrie, a Estranha” (1976)) 
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(Figura 44: print screen tirado do filme “Carrie, a Estranha”(2013)). 

 Com isso, percebemos que o cinema está cada vez mais repetitivo e menos original, 

em relação a este gênero. Assim, os apreciadores de horror e terror começaram a buscar em 

outras plataformas, programas que suprissem suas vontades de conseguir assistir uma boa 

produção audiovisual deste gênero e, acabaram encontrando um refúgio nas séries. Estas, 

estão conseguindo agradar uma grande parcela deste público que está “órfão” faz algum 

tempo. Exemplo disto, é que as séries voltadas para quem gosta de terror e horror, como 

American Horror Story: Asylum e The Walking Dead nos últimos anos vem atingindo pontos 

altos de audiência, como mostra a pesquisa da revista Entertainment Weekly
23

. Inclusive, esta 

última, conseguiu atingir o número de 12,4 milhões de telespectadores no último episódio de 

sua terceira temporada, que foi ao ar em 31/03/2012. 

 

4.2 O Som do Horror 

Segundo Aumont e Marie (2009, p. 276), “O som que o filme oferece raramente intervém 

sozinho. Ele supõe um agenciamento entre vários eixos: ruídos, falas e músicas.”. Ou seja, os 

ouvidos são impactados por muitos outros fatores, além das  músicas, quando se assiste a um 

filme. 

Um dos aspectos mais importantes nos audiovisuais de terror é a sua trilha sonora. O 

medo não seria tão potencializado caso removessem ou alterassem os efeitos auditivos com 

algo não condizente com a peça de terror. Muitas vezes, a trilha sonora faz tanta diferença e é 
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 Disponível em: http://insidetv.ew.com/2013/04/01/walking-dead-finale-ratings-3/ Acessado em:08/04/2013. 

http://insidetv.ew.com/2013/04/01/walking-dead-finale-ratings-3/
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algo tão marcante, que só pelo fato de ouvir a música de algum filme de terror renomado já se 

fica com medo de levar algum susto.  

Segundo Marcia Carvalho, autora do artigo “A Trilha Sonora do Cinema: Proposta para 

um “ouvir” analítico”
24

, podemos dividir tudo o que ouvimos, tanto no cinema quanto em 

produções audiovisuais voltadas para a TV em três grandes grupos: o primeiro deles é o som 

não-representativo, que é predominantemente a música, levando em conta a melodia, a 

harmonia, o ritmo, timbre e etc. Já o segundo grupo se configura pelo som figurativo, que é 

considerado como os efeitos sonoros ou os sons ambientes, como por exemplo o barulho da 

chuva, dos passarinhos cantando e etc. Por fim, o terceiro e último grupo é o som 

representativo que se caracteriza pela representação das vozes e/ou gritos, em outras palavras, 

são os diálogos presentes na produção audiovisual. 

Nesse sentido entende-se, de acordo com Wisnik (2007), que a música e os efeitos 

sonoros estão diretamente ligados ao visual de uma peça audiovisual. A música acompanha os 

acontecimentos da peça, cria ou ajusta um determinado humor ou atmosfera. Já os efeitos 

sonoros estão mais diretamente ligados aos acontecimentos da obra e, na maioria dos casos, 

são aplicados para intensificar e marcar ações diretas, tais como movimentos e impactos. Eles 

servem para aumentar a potência e a intensidade das ações, o que é muito importante em 

audiovisuais de terror.  

Estes sons são geralmente muito exagerados, especialmente em filmes de terror e ação, 

um clássico exemplo é o barulho que a faca faz ao ser puxada do seu suporte, que soa muito 

mais exagerado e alto do que o normal. Infelizmente, em alguns casos, as amplificações deste 

tipo afetam negativamente o realismo de alguns eventos em um filme. 

Segundo King no livro “Dança Macabra” (2012), geralmente, a música orquestral é o tipo 

mais característico de música utilizada nos audiovisuais de terror. Ela tem sido usada desde o 

nascimento do gênero e, até hoje é o mais popular tipo de música usada nesse gênero. Uma 

razão pela qual a música orquestral é tão comum nos filmes de terror é provavelmente pela 

sua dinâmica, pois permite que o compositor varie bastante em suas composições para 

acompanhar os eventos no decorrer do filme. No entanto, a principal razão, talvez, é que a 

música orquestral é poderosa e simplesmente funciona muito bem quando há uma necessidade 

de transmitir emoções. 
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 Disponível em: http://www.eca.usp.br/caligrama/n_7/pdf/marcia.pdf 

http://www.eca.usp.br/caligrama/n_7/pdf/marcia.pdf
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Alguns diretores, porém, elevam o patamar, substituindo a música orquestral de terror 

clássico, com músicas mais experimentais, com barulhos que até então eram novos para os 

espectadores. É justamente isto que ocorre em American Horror Story: Asylum. Nos teasers, 

diversos ruídos se repetem, transformando o som em um símbolo do “monstro” no vídeo, isso 

cria um vínculo muito forte entre os elementos auditivos e visuais do audiovisual e do 

“monstro”, além do mais, assim é possível reconhece-lo somente através do som, sem ter 

necessariamente uma representação visual.  

As vezes a música é composta especificamente para determinadas cenas e eventos em um 

filme, isso é chamado de “Mickey-Mousing”, termo que foi inspirado nos filme primórdios da 

Walt Disney, os quais a música era praticamente uma mímica `as animações. Este método é 

mais lembrado pela sua aplicação em King-Kong (1933) onde a música sobe e desce em 

relação direta com os movimentos de King-Kong e em Sexta-Feira13, onde se percebe a 

utilização desta técnica quando Jason (o assassino) está atacando suas vítimas. Vimos este 

recurso também no teaser com o nome de “Taste”, no qual a atriz abre a boca e no mesmo 

instante é posto um barulho complexo e agoniante.  

Outro ponto interessante levantado por Stephen King é que grande parte dos audiovisuais 

de terror tendem a destacar os sons que não são notados ou ouvidos normalmente, tais como o 

coração batendo ou a respiração de alguém. Isso geralmente acontece quando há uma única 

vítima perseguida por um monstro, esse efeito faz com que o público se sinta inserido na 

ação. O silêncio também pode funcionar como efeito sonoro em algumas cenas, pode ser 

usado quando há a necessidade de criar tensão numa cena ou preparar o espectador para o 

susto que vem em seguida. 

Segundo J. J. de Morais (1983), existem três modos de se ouvir uma música, o primeiro 

deles é o físico, no qual se ouve com o corpo, em outras palavras “é sentir a vibração da 

sonoridade. É misturar o pulsar do som com as batidas do coração, é um quase não pensar”; 

exemplificando: é a altura do som, duração, timbre, intensidade e etc. Já o segundo deles é o 

ouvir emocional, que como o nome já diz, consiste em sair da sensação bruta do corpo e 

entrar no campo dos sentimentos, logo, é nesta categoria que definimos se a música é “feliz” 

ou “triste”. Com isso é possível criar o clima ambiental, por exemplo: escolhendo uma música 

mais melódica para um momento mais emocionante, como em um velório. E por fim, o ouvir 

intelectualmente, o qual J. J. de Morais (1983) define como “ perceber que música é 
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constituída de estrutura e forma”, normalmente quem mais percebe esta são as pessoas que 

possuem conhecimento técnico e específico sobre o assunto. 

 Com isso pode-se perceber que grande parte das trilhas sonoras destes gêneros –horror 

e terror- se baseiam nestes três conceitos, mas principalmente no segundo. Já que esta 

característica, de conseguir fazer com que saímos da sensação bruta do corpo e entrar no 

campo do sentimentos, é dominada por eles, uma vez que, com apenas alguns acordes 

combinados o terror/horror consegue assustar, cria uma atmosfera de suspense e por fim, com 

que se sinta medo de algo que nem está acontecendo conosco. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLOGICOS 

 

5.1 Sobre o Objeto Empírico 

 

Como já mencionado anteriormente, a história de AHS:A se desenvolve em um 

hospício na década de 1960 e este possui uma história tão sombria quanto seus 

administradores e internos. O manicômio é comandado pela freira Jude (interpretada pela atriz 

Jessica Lange) e sua supervisão médica fica a encargo do Dr. Arthur Arden (interpretado pelo 

ator James Cromwell). Aparentemente, Dr. Arden esconde na floresta ao lado do hospício 

pessoas que foram suas cobaias em experimentos que não deram certo, ao mesmo tempo que, 

acoberta todas as informações sobre o seu passado e as histórias que envolvem um famoso 

serial killer local. Dentro do manicômio existem diversos pacientes, muitos com problemas 

reais, como Grace (interpretada pela atriz Lizzie Brocheré) que matou toda a sua família e 

como Pepper (interpretada pela atriz Naomi Grossman) que ateou fogo em todos seus 

parentes. Mas outros, que se fossem analisados hoje em dia, não sofrem problema algum, 

como a jornalista Lana Winters (interpretada pela atriz Sarah Paulson) que foi internada 

contra a sua vontade pelo simples fato de ser homossexual. No decorrer dos episódios o 

drama de ser são e se encontrar preso em um local para pessoas teoricamente desequilibradas 

vai ganhando enfoque, além de gradativamente descobrirmos que os mais depravados do 

hospício acabam sendo os que trabalham lá e não os que foram internados sem justificativa 

alguma. 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, que através da revisão bibliográfica e 

análise de conteúdo dos teasers do seriado American Horror Story, previamente selecionados, 

visa elucidar características da linguagem e da narrativa audiovisual associado ao gênero 

horror. 

Revisar a literatura sobre o tema é a base para o desenvolvimento de uma pesquisa, 

pois além de obter um conhecimento pertinente sobre assunto, o pesquisador pode orientar-se 

a respeito dos próximos passos a seguir consultando bibliografias já existentes. Segundo 

Duarte e Barros (2005, p.53) a pesquisa bibliográfica é essencial, já que “à medida que o 

indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa a identificar conceitos que se 

relacionam até chegar a uma formulação objetiva e clara do problema que irá investigar”.  

Neste estudo, a revisão bibliográfica é a matéria prima para o estudo do corpus, pois 

através do referencial teórico obtêm-se os conceitos necessários para uma análise coerente da 
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narrativa e das técnicas utilizadas na produção dos teasers veiculados principalmente na 

internet.   

Para estabelecer os critérios de escolha dos vídeos analisados, além da pesquisa 

bibliográfica, foi utilizada também a pesquisa na internet, mais precisamente na página oficial 

da série no Facebook. Nesta, foi possível perceber a reação dos fãs da série perante os teasers 

lançados na fan page, já que a rede social disponibiliza uma área para comentários onde os fãs 

puderam expressar suas opiniões. Também pela página oficial, se analisou os números de 

compartilhamentos e likes em cada um dos vídeos, estes dados também foram levados em 

conta na hora da seleção. Com base nisto, foi possível escolher os mais populares e os que, de 

uma maneira ou outra, acabaram chamando mais a atenção dos espectadores.  

Dos 21 teasers postados, entre dezessete de agosto de dois mil e doze até dezoito de 

setembro do mesmo ano, na página oficial do seriado no Facebook, cinco foram selecionados 

para serem estudados neste trabalho. Com um número bastante elevado de likes, variando 

entre 29 mil e 25 mil.  

O primeiro vídeo analisado foi também o primeiro a ser postado na fan page da série, 

com o nome de “Special Delivery”, o segundo foi o vídeo com o nome de “Blue Coat”, o 

terceiro “Ascend”, o quarto “Taste” e o quinto e último teaser selecionado foi o “Face”. 

O modelo de análise funda-se nas categorias de plano de expressão e plano de 

conteúdo, provenientes de métodos de análises semiológicas no cinema. Sendo assim, 

podemos dizer que a análise aqui efetuada caracteriza-se por ser uma análise fílmica de 

conteúdo e expressão audiovisual, através da identificação dos elementos da linguagem e 

narrativa audiovisuais encontradas nos vídeos selecionados e suas respectivas produções de 

sentido. Diante disso, os passos a serem contemplados na análise correspondem a uma 

interface entre as linguagens cinematográfica, televisiva, publicitária, com a linguagem da 

internet e aspectos dos teasers. 

Da dimensão do audiovisual são elencados os principais dados a respeito dos planos 

de expressão e de conteúdo. O plano de expressão da linguagem audiovisual identifica 

aspectos da estética dos vídeos: como o projeto de som – ruídos e música, a direção de 

fotografia, a direção de arte, as funções dos planos, enquadramentos e movimentos de câmera 

e as características dos personagens, como maquiagem e figuro. Já o plano de conteúdo 

elucida traços da narrativa, como por exemplo, o tipo de narrativa, seu ritmo. Por se tratar de 

um teaser, é reduzido o número de informações capturadas somente pela narrativa, uma vez 

que, estas produções retratam um pequeno fragmento de uma ação. 
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Todo esse aparato teórico-metodológico serviu para que se pudessem analisar 

possíveis tendências de pontos em comum entre os teasers e grandes obras do terror, além de 

elucidar a repercussão destes vídeos voltados para a internet e que possuem fins publicitários. 

E também, prover subsídio na compreensão e produção destes teasers, tanto com relação aos 

aspectos estéticos, quanto aspectos narrativos. 

 

5.2 A Internet  

 

Muitas vezes, quando algo faz parte do nosso cotidiano de uma maneira tão direta, 

eficaz e intensa, nos esquecemos de pensar que, como tudo que hoje existe no nosso mundo, 

foi criado por alguém para suprir alguma necessidade existente em determinada época. E é 

justamente isto que acontece com a internet.  

 De acordo com matéria publicada no site da Folha de São Paulo em 2011
25

, a internet 

foi criada em 1969 nos Estados Unidos e no seu começo não possuía esse nome, era 

conhecida por Arpanet e sua principal função era a de interligar laboratórios de pesquisa. Ela 

primeiramente pertenceu ao Departamento de Defesa norte-americano e foi a garantia na 

época da Guerra Fria que a comunicação entre militares e cientistas não seria afetada por 

possíveis bombardeios. Foi somente em 1982 que a Arpanet foi renomeada, tornou-se internet 

e iniciou a ser utilizada no âmbito acadêmico. Com isto, ela começou a se encaminhar para 

poder ser utilizada pela população em geral, mas foi só em 1992 que os últimos avanços 

tecnológicos foram feitos e o Laboratório Europeu de Física de Partículas inventou a World 

Wide Web, o que tornou possível colocar informações ao alcance de qualquer usuário da 

internet, sendo acadêmico, militar ou não. 

 Ao observarem que a cada ano a quantidade de usuários na internet aumentava, 

agências de publicidade perceberam um grande nicho de mercado e assim começaram a fazer 

anúncios online. Segundo artigo escrito por Joaquim Hortinha e publicado no Jornal de 

Negócios
26

, “O banner pode ser considerado o pai da publicidade online. De fato, este foi um 

dos primeiros formatos publicitários a vingar na internet e hoje em dia quase não há site que 

não tenha os seus espaços reservados para ele”. Com o tempo, o banner retangular e simples 

foi sendo reinventado e hoje em dia é possível encontra-lo em diversos tamanhos e formatos.  

                                                 
25

 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml. Acessado em: 12/04/2013 
26

 Disponível em: http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/detalhe/joaquim_hortinha_publicidade.html. 

Acessado em 13/04/2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml
http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/detalhe/joaquim_hortinha_publicidade.html
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Outro formato criado especificamente para a internet foram os pop-ups, que deste sua 

origem foram altamente rejeitados pelo público, por considera-los muito inoportunos, visto 

que, se tratavam de janelas que apareciam repentinamente ao se entrar em um site e 

encobriam parcialmente o que se estava lendo. Com o passar dos anos as agências foram se 

especializando e hoje em dia entramos em contato com propagandas até mesmo antes de 

assistirmos um vídeo no YouTube
27

, ou em nossos e-mails (e-mail marketing). 

 Em pesquisa realizada e divulgada em 2011 pela União Internacional das 

Telecomunicações (UIT), órgão que é vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU) é 

informado que já foi alcançada a marca de dois bilhões de usuários da internet ao redor do 

mundo e que este número só tende a crescer, visto que, ele representa o dobro do registrado 

em 2005. Outro dado que impressiona é que destas, 70% participam de alguma rede social. 

 

5.3 Redes Sociais 

 

A capacidade e influência que um vídeo postado na internet, mais precisamente em 

uma rede social do porte do Facebook, tem de fazer um determinado produto ou, como no 

caso deste trabalho, de um programa televisivo um sucesso é altíssima. Isto pôde ser provado 

na estreia da temporada de American Horror Story: Asylum - que no exterior é exibido pelo 

canal de televisão paga FX. Segundo uma pesquisa elaborada pelo site americano 

especializado em dados de audiência “TV by the Numbers”
28

, esta estreia atingiu o número de 

três milhões e oitocentos e cinquenta mil pessoas, o que fez com que o canal americano 

conseguisse pela primeira vez alcançar esta quantidade de telespectadores olhando 

simultaneamente a um de seus programas, tudo isto graças a intensa utilização da internet 

como principal meio de veiculação. 

 O Facebook iniciou suas atividades em outubro de dois mil e três com base nas ideias 

de um estudante do segundo ano de Harvard chamado Mark Zuckerberg. Naquela época, o 

nome da rede social Facemash podia ser usada somente por universitários desta faculdade e 

era totalmente diferente do site que hoje conhecemos e que segundo matéria publicada no site 

UOL Tecnologia
29

, já atingiu a marca de um bilhão de usuários. Foi somente em dois mil e 

                                                 
27

 Site que permite que permite a visualização e compartilhamento de vídeos. 
28

 Disponível em: http://tvbythenumbers.zap2it.com/tag/american-horror-story-asylum-ratings/ Acessado em: 

20/03/2013. 
29

 Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/03/maior-rede-social-do-mundo-facebook-tem-

numeros-estratosfericos-conheca.htm#fotoNav=2  Acessado em: 11/04/2013. 

http://tvbythenumbers.zap2it.com/tag/american-horror-story-asylum-ratings/
http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/03/maior-rede-social-do-mundo-facebook-tem-numeros-estratosfericos-conheca.htm#fotoNav=2
http://tecnologia.uol.com.br/album/2012/08/03/maior-rede-social-do-mundo-facebook-tem-numeros-estratosfericos-conheca.htm#fotoNav=2
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seis que finalmente foram alteradas as políticas da rede social e se tornou possível que 

qualquer pessoa com um endereço de e-mail se inscrevesse. 

 Segundo o pesquisador e autor do livro “A Revolução das Mídias Sociais”, Andre 

Telles, “Os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir 

pessoas(...)”. E a maioria destes sites, principalmente o Facebook, detém o conceito de que as 

pessoas sempre tentarão se unir em grupos, e estes, serão originados pelos interesses em 

comum de seus participantes. Uma prova disto são as Fan Pages 
30

que já se tornaram comuns 

na rede social. Afinal, hoje em dia, uma das formas mais fáceis de se obter informações e 

determinados conteúdos exclusivos de uma marca, produto ou serviço que por ventura podem 

vir a lhe interessar, é dando like
31

 nas páginas oficiais destes bens de consumo. 

 A Fan Page do seriado American Horror Story: Asylum possui cinco milhões e meio 

likes e nela, fãs do mundo inteiro comentam e compartilham os diversos posts que são 

publicados. Outro fato interessante sobre estas páginas, é que na grande maioria das vezes o 

conteúdo vai ao ar primeiro neste meio e só depois é que é veiculado nos outros, ou, muitas 

vezes, pode chegar nem sendo, gerando assim, um conteúdo totalmente exclusivo para os fãs 

no Facebook. Fato este que ocorreu com os teasers, que serão estudados neste trabalho, de 

American Horror Story: Asylum, todos os que foram postados na rede social receberam um 

nome, este tinha alguma relação com o que seria visto no vídeo de quinze segundos e, ao lado 

dele, vinha a frase: “Facebook Fan Exclusive”. Ou seja, aquele conteúdo foi originalmente 

criado para ser divulgado somente para os que curtiram a página no Facebook da série.  

 

(Figura 45: print screen retirado da página oficial no Facebook da série American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 Na Fan Page oficial da série também é possível olhar os outros materiais de 

divulgação que foram utilizadas antes do programa estrear. Na página é possível assistir a 

                                                 
30

 Fan Pages em tradução livre para o português é Página de Fãs. Normalmente a marca cria uma destas e os fãs 

dos produtos que a empresa oferece curtem a página, com isso, os que deram like recebem tudo o que é postado 

nesta página em seu feed de notícias. 
31

 No Facebook traduzido para o português, o like se transformou no curtir. 
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somente dois comerciais de trinta segundo de duração e em que em cada um deles eram vistas 

cenas que seriam exibidas no decorrer da temporada. Juntando o número de curtidas dos dois 

vídeos se chega aproximadamente aos cinquenta mil likes, número alto, mas que se torna 

relativamente menor quando comparado a quantidade de curtidas que os vinte e um teasers 

receberam.  

Eles se ambientavam no mesmo universo criado pelos roteiristas da série e que foi 

exibida nos comerciais, mas não mostravam os atores que estavam no elenco e muito menos 

fragmentos de imagens do que eles passariam no decorrer da trama. Na maioria dos teasers, 

com exceção do último,  personagens a parte da série foram criados, tanto para elucidar como 

para já começar a provocar a curiosidade do espectador em relação ao que poderia se tratar a 

nova temporada. 

O primeiro teaser que será analisado nesse trabalho se chama “Special Delivery”
32

, 

postado no dia dezessete de agosto de dois mil e doze – exatos três meses antes da estreia 

oficial da série, que ocorreu dia dezessete de outubro –, foi o primeiro dos vinte e um teasers 

que foram postados na página. Possui trinta mil curtidas, doze mil e quinhentos 

compartilhamentos e a sua personagem principal é uma freira vestida de azul  e que não 

apareceu em nenhum episódio da temporada. 

 

(Figura 46: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum(2012)). 

 O segundo teaser escolhido recebeu o nome de “Blue Coat”
33

, foi o segundo a ser 

postado na página oficial da série, datando o dia dezenove de agosto. Possui vinte e oito mil 

likes, doze mil compartilhamentos e nele aparecem duas freiras, uma vestida de branco e 

outra vestida toda de preto, ambas também não tornam a aparecer na série. 

                                                 
32

 Em tradução livre “Entrega Especial”. 
33

 Em tradução livre “Casaco Azul”. 
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(Figura 47: print screen retirado do teaser “Blue Coat” de American Horror Story: Asylum(2012)). 

 

 O terceiro teaser tem o nome de “Ascend”
34

, foi o quinto a ser postado na Fan Page, 

teve seu upload no dia vinte e dois de agosto. Ele obteve vinte e cinco mil curtidas, doze mil 

compartilhamentos e nele, a freira vestida toda de branco torna a aparecer. 

 

(Figura 48: print screen retirado do teaser “Ascend” de American Horror Story: Asylum(2012)). 

 

 O quarto foi o teaser, com o nome de “Taste”, 
35

foi o nono que foi atualizado para a 

página no Facebook da série, foi transferido para a internet dia vinte e oito de agosto e obteve 

vinte e cinco mil likes, cinco mil compartilhamentos e nele, uma paciente do manicômio, que 

não torna a aparecer na série, é a personagem principal. 

                                                 
34

 Em tradução livre “Ascender” 
35

 Em tradução livre “Provar”. 
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(Figura 49: print screen retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum(2012)). 

 

 Já o quinto recebeu o nome de “Face”, 
36

foi postado dia dezoito de setembro e acabou 

também sendo o último teaser postado na Fan Page oficial. Obteve doze mil curtidas e dois 

mil compartilhamentos e este é o único dos vinte e um teasers que algum personagem da série 

aparece. 

 

(Figura 50: print screen retirado do teaser “Face” de American Horror Story: Asylum(2012)). 

 

Por fim, se percebe que os personagens, da grande maioria dos teasers, serviram para 

mostrar American Horror Story: Asylum de uma maneira geral, sem mostrar os atores e muito 

menos as peculiaridades de cada um e do que tratariam as suas tramas. Com base nisto, era só 

possível saber que esta temporada trataria sobre um manicômio, aparentemente cuidado por 

freiras e que o lugar era amaldiçoado ou, de alguma forma, sofria influencias do sobrenatural. 

As dúvidas só foram tiradas e as suspeitas confirmadas a série estreou. 

No apêndice C) segue em anexo tabela para facilitar a compreensão. 

 

 

 

                                                 
36

 Em tradução livre “Rosto” 
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6 ANÁLISES DOS ASPECTOS VISUAIS E SONOROS 

 

6.1 “Special Delivery” 

 

O primeiro teaser a ser lançado no Facebook oficial da série e a ser analisado neste 

trabalho possui 19 segundos e recebe o nome de “Special Delivery”. Este começa mostrando 

primeiramente uma floresta, com tons de verde piscina e um vermelho mais terroso, ambos 

encontrados respectivamente nas gramas e nas cascas das árvores ao fundo. Também é 

possível avistar uma freira não identificada, com uma pequena parte do paramento
37

, de cor 

não convencional, surgindo no canto inferior da tela (como mostra figura 51). Estas cores 

escolhidas pela direção de fotografia para serem retratadas no audiovisual conferem ao teaser 

um aspecto mais surreal, afinal, não encontramos árvores com troncos vermelhos no mundo 

real. 

 

(Figura 51: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Já em relação direção de arte, a grama mais comprida que o normal foi utilizada para 

passar uma sensação de descuido para o público, de natureza praticamente intocada pelo 

homem. A principal tonalidade que é vista no cenário, a da grama, se remete também ao 

figurino da protagonista do teaser e o vermelho, vistos nos baldes, também faz uma relação 

com os troncos das árvores (como mostra figura 52).  

                                                 
37

 Nome dado para as vestimentas da freiras. 
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(Figura 52: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Desde o primeiro momento já é possível ouvir o som ambiente, característico de uma 

floresta, afinal é neste ambiente em que se desenrola esta peça audiovisual. Aos poucos, se 

adiciona a este projeto de som o barulho de um sino sendo tocado a distância, o que 

imediatamente faz relação com a freira. Pelo fato da câmera se encontrar parada em todos os 

momentos em que a freira é mostrada a caminhar em direção a floresta, os planos em relação 

a atriz variam, começando em um plano detalhe –Figura 1 -, passando por um plano 

americano –Figura 2- e acabando em um plano inteiro -Figura 3 – mas a altura e lado do 

ângulo permanecem os mesmos, sendo altura normal e nuca, respectivamente. 

Após caminhar em linha reta por alguns metros, a freira para, e começa despejar o 

conteúdo de um dos baldes que carrega, atirando o que contêm em seu interior para trás. Em 

um primeiro momento presume-se ser água o que se retêm dentro deste objeto, mas depois, 

somos surpreendidos com pedaços de carne, possivelmente humana (como mostra figura 53). 

Ao fazer isto no meio de uma floresta, temos a impressão de que esta freira está alimentando 

algum animal, ou pior ainda, algum outro ser-humano.  

 

(Figura 53: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 
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Ao jogar para trás o que se encontra em seu balde e não se virar para o espectador, o 

público não consegue identificar se a freira mostrada neste audiovisual se trata de alguma das 

atrizes que irão interpretar tal personagem na série ou não, o que fez a curiosidade dos fãs 

aumentar, visto que, este foi o primeiro teaser liberado na página oficial da série no Facebook 

(como mostra figura 54).   

 

(Figura 54: print screen  retirado da página oficial no facebook da série American Horror Story: Asylum (2012)). 

Depois de jogar os restos de comida de um balde, a freira continua seu caminho com 

apenas um destes dois na mão, assim dando a impressão de que ela andará mais alguns metros 

e fará mais uma vez o que fez (como mostra figura figura 55). 

 

(Figura 55: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

A seguir, a cena é cortada abruptamente para uma tela preta escrita “AMERICAN 

HORROR STORY: ASYLUM” com a tipografia usada tanto nesta temporada como na 

anterior, o dia da estreia, canal de exibição e horário (como mostra figura 56). Como o 

enquadramento não muda, se tratando de um plano sequência, a direção de fotografia e a 
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direção de arte são as mesmas em todos os frames, até que este chega aos seus 16 segundos, 

que é quando surge o nome da série e demais informações. 

 

(Figura 56: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 Além da ruptura visual, também é possível identificar a ruptura sonora, já que o som 

ambiente de floresta e dos sinos tocando a distancia, e que podem ser identificados 

instantaneamente quando ouvidos, são rapidamente substituídos por um barulho, que serve 

quase como uma trilha sonora, só pesada, de difícil definição e definitivamente, mais 

experimental. Às vezes remetendo à um rolo de filme travado, outras à uma TV ligada em um 

canal sem sinal e outras a trovoes e relâmpagos. Isto fez com que acontecesse um total 

contraponto com a calmaria que pode ser sentida ao se ouvir um passarinho piando, assim, 

possivelmente,  o público tenha levado um susto de um som que nem conseguiu encontrar sua 

origem e definição correta. 

Fazendo relação ao rolo de filmes travados - encontrados na parte sonora- e também a 

época em que se passa a série – década de 60 -, é possível observar a presença de marcas 

comuns em filmes antigos. Após o nome da série e as demais informações desaparecem, 

surgem na tela a hashtag oficial do Twitter e a página oficial no Facebook e é só então que o 

teaser acaba (como mostra figura 57). 
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(Figura 57: print screen retirado do teaser “Special Delivery” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 A religião já foi e ainda é bastante usada no horror, talvez para mostrar que até em 

algo sagrado e santo como freiras, igrejas e crucifixos se trabalhados de maneira correta, 

também podem se tornar algo assustador. Exemplo disto é o papel desempenhado por Patricia 

Arquette no filme “Stigmata” de 1999, o qual retrata uma jovem que começa a receber 

estigmas idênticos aos de Jesus e a freira amaldiçoada de “Maldição – Reze Para Não Vê-

La”(2005). Sem mencionar o fato de que utilizar  essa relação Deus versus demônio, e um ser 

humano entre estas duas forças, foi marca registrada de grandes clássicos do horror, como “O 

Exorcista”(1973), “O Exorcismo de Emily Rose”(2005) e “O Ritual”(2011).  

 

(Figura 58: print screen retirado do filme “Stigmata” (1999) e Figura 59: imagem da capa do filme “Maldição – Reze Para 

Não Vê-La”(2005). 

 

 Com tudo que já foi observado, percebe-se uma simetria encontrada na freira surgindo 

exatamente no centro da tela e percorrendo em linha reta um caminho e isto, é marca 

registrada de um cineasta que fez um dos filmes de terror psicológico mais relembrados de 

todos os tempos. Em “O Iluminado”(1980) de Stanley Kubrick, como em todos os outros 

filmes dos demais gêneros dirigidos por ele, podemos encontrar diversas cenas em que o ator 

se encontra no centro da tela e assim a perspectiva ganha grande atenção.  
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(Figura 60 e 61: print screen retirado do video “One-Point Perspective”, o qual faz uma homenagem a diversos filmes do 

Kubrick)). 

 

 Ao se inspirar em diversas obras previamente criadas, acredita-se que este teaser 

conseguiu reunir os principais aspectos de diferentes audiovisuais e emprega-los de maneira 

em que não se torne uma mera cópia. Afinal, mesmo mostrando coisas já utilizadas 

anteriormente em outras criações, ele as emprega de maneira diferente. Como por exemplo, a 

freira que normalmente é mostrada como alguém que só faz o bem e está em constante 

contato com Deus através de orações e rezas, mas aqui, desempenhou o papel de desaparecer 

com restos humanos e alimentar algum bicho ou quem sabe, um ser humano canibal que 

habita a floresta. Outra inovação mostrada neste teaser, foi a palheta de cores escolhida para 

ser utilizada e o ar surreal que esta sutil mudança agregou a peça, visto que, estamos 

acostumados a ver freiras somente de preto e branco e não com o paramentos em outras cores, 

sem mencionar as tonalidades dos troncos das árvores e da grama. 

 É preciso também atentar para o fato de terem utilizado sons difíceis de serem 

identificados e analisados. Sons que na hora não nos remetem instantaneamente a nada 

assustador, como por exemplo os clichés do terror, que vão desde o ruído de uma serra 

elétrica de algum serial killer, até a de uma faca sendo puxada de um porta-talheres. Tal 
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característica não se limita apenas a este teaser, isto foi empregado em todos os 21 lançados 

para divulgar esta temporada. 

 

6.2 “Blue Coat” 

 

O segundo teaser a ser analisado neste trabalho e também segundo a ser postado no 

Facebook oficial da série, recebe o nome de “Blue Coat” e possui 19 segundos de duração. 

Este começa mostrando, com uma imagem tremida, dando a sensação de que foi filmada 

manualmente e não com a ajuda de um tripé, uma freira vestindo um paramento de cor 

tradicional, esta é filmada de frente para uma parede desde o início e permanece nesta posição 

de reza, de pedir perdão a Deus sobre algum ato impuro que possa ter cometido, até ao final 

do teaser. A atriz está em uma salinha com paredes revestidas, remetendo imediatamente as 

encontradas em manicômios. Mas já pela presença de um lustre no canto superior direito da 

tela e pela limpeza do ambiente, se deduz que se trate de um lugar mais luxuoso e bem 

cuidado (como mostra figura 62). 

 

 

(Figura 62: print screen retirado do teaser “Blue Coat” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 A partir deste primeiro momento já se percebe que a direção de arte almejou, tanto 

pelo lustre de aspecto faustoso quanto pelos detalhes nas paredes, nos informar que desta vez 

o teaser se passará em um ambiente mais luxuoso, âmbito que talvez só pudesse ser utilizado 

pelas freiras. A presença da cor branca em todos os objetos mostrados neste primeiro 

momento, com exceção da vestimenta da freira – e posteriormente do casaco azul -, também 

contribui para levar o espectador a esta conclusão. Já em relação a direção de fotografia, é 

possível perceber a utilização de um plano oblíquo bem no início da produção e logo após, 
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alguns cortes, algo que até então não havia sido feito em nenhum  teaser de American Horror 

Story: Asylum. 

 Após o primeiro corte, do lado esquerdo da tela surge uma freira carregando um 

casaco de cor marrom, desta vez ela está usando um paramento totalmente branco, exceto 

pelas suas meias e sapatos. Ao se aproximar da pequena sala na qual a atriz de preto ainda se 

encontra rezando, são enquadrados seus sapatos, assim o espectador transfere sua atenção 

para sua caminhada (como mostra figura 63). Fazendo relação a isto e entrando no ritmo das 

passadas da atriz, se une ao som de uma nota de piano aumentando seu tom 

exponencialmente, o barulho do ponteiro de um relógio passando os segundos. 

 

(Figura 63: print screen retirado do teaser “Blue Coat” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 Em seguida é realizado o segundo e último corte do teaser, logo que isto acontece se 

percebe que a cor do casaco se altera de marrom para azul. Muitos podem ter considerado isto 

um erro de continuidade, mas após se observar atentamente, se percebe que todas as cores 

mostradas na produção, inclusive o branco da freira e o da parede mudam, assim, se chega a 

conclusão que na pós-produção foi aplicado um efeito padrão denominado sépia, 

caracterizado pela capacidade de deixar, depois de posto, tanto a foto, como o vídeo, com um 

aspecto mais envelhecido. Após continuar seu caminho pela sala, a freira de branco passa pela 

saleta e pendura o cabide que segura na parede (como mostra figura 64). 
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(Figura 64: print screen retirado do teaser “Blue Coat” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 A partir deste momento, até ao que ela se senta na cadeira posicionada no canto 

inferior direito da tela, são realizados diversos cortes –mas pertencentes a uma mesma cena- , 

estes são empregados de maneira que entrassem no ritmo criado pela trilha sonora 

característica da série, a qual foi aplicada justamente quando se iniciaram os cortes. Assim, se 

criou instantaneamente uma relação com o que se ouve e o que se vê. Este efeito sonoro 

acrescentado substituiu o do relógio anteriormente empregado. 

 Depois de se sentar na cadeira e permanecer alguns segundos com os olhos voltados 

para o lado esquerdo da tela, a freira de branco vira seu rosto em direção a sua colega, como 

se estivesse verificando se sua companheira de profissão está cumprindo sua punição de 

maneira correta. Depois de alguns segundos, esta retorna seu rosto para a posição anterior, 

mas seus olhos, mais uma vez, voltam a fitar o lado esquerdo da tela. É neste momento, em 

mais uma cena de relação com o plano visual e o plano sonoro, em que o teaser fica 

praticamente mudo, este só volta a ter som quando, inesperadamente, a freira enquadrada em 

primeiro plano vira seus olhos para o espectador, também é neste segundo que um barulho 

abstrato, que as vezes remete a um motor tentando ser ligado e as vezes a um filme de rolo 

sendo queimado surge na produção. 

 É a união destes dois fatores, os olhos da freira abruptamente se focando no espectador 

e a inclusão, neste mesmo instante, de um efeito de difícil definição e que o público demora 

para definir sua origem, que são os responsáveis pelo susto final. Logo em seguida, a cena é 

cortada bruscamente para uma tela preta escrita “AMERICAN HORROR STORY: 

ASYLUM” com a tipografia usada tanto nesta temporada como na anterior, o dia da estreia, 

canal de exibição e horário (como mostra figura 65). Em relação ao som, ele não é cortado tão 

rapidamente quanto a imagem, uma vez que se percebe até o final do teaser sua presença, só 

que cada vez mais baixo. 
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(Figura 65: print screen retirado do teaser “Blue Coat” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 Mais uma vez fazendo relação com a época em que passa a série e como era a 

qualidade do cinema, é possível perceber efeitos como sobreposições e um vermelho, que 

remete a um rolo de filme bastante utilizado ou até mesmo a um que acabou quase se 

queimando. Após o nome da série e as demais informações desaparecem, surgem na tela a 

hashtag oficial do Twitter e a página oficial no Facebook e é só então que o teaser acaba.  

 Neste teaser, é retratado um outro aspecto das freiras, o que muitas delas passam horas 

rezando e pedindo perdão, muitas vezes nem por atos que cometeram, apenas pensaram. Mas 

as referências continuam similares as do teaser anterior, tirando ao fato que esta produção se 

distância bastante da estética do Kubrick, afinal nos mostra enquadramentos oblíquos, cenas 

bastante tremidas e atrizes que raramente se encontram em uma posição simétrica em relação 

a câmera. Outro fator que chamou a atenção foi a capacidade que tiveram de aplicar um efeito 

sonoro que já havia sido usado anteriormente em outros trabalhos da série, mas que desta vez  

fizesse uma relação com o que esta sendo visto, tanto no momento em que o relógio marca os 

passos da freira, como em que o barulho de motor indica os cortes na parte em que a atriz vai 

de encontro a cadeira. 

 

6.3 “Ascend” 

 

 O quinto teaser postado no Facebook oficial da série e terceiro a ser analisado possui 

14 segundos de duração e é intitulado “Ascend”. Este começa mostrando uma escada, após 

alguns segundos se junta a esta a imagem de uma freira vestida com um paramento da cor 

branca. Em seguida ela sobe alguns degraus, para e vira sua face para o espectador, é neste 

momento em que se torna possível ver, pela primeira vez, que, além de sua vestimenta ser 

desta cor, sua face também é branca (como mostra figura 66). Estas cores do figurino, 
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escolhidas pela direção de arte, entram em total contraste com o cenário, visto que, desde a 

escada até a parede em que ela é fixada, são de tonalidades que partem do preto e vão até o 

cinza escuro. 

 

(Figura 66: print screen retirado do teaser “Ascend” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Já em relação a direção de fotografia, é possível notar logo nos segundos iniciais do 

teaser uma atmosfera mais obscura, aplicada de uma maneira em que o espectador preste mais 

atenção na freira e na escada – e também, posteriormente, na atriz “possuída” descendo a 

escada de maneira teoricamente impossível-, e para conseguirem este efeito, a iluminação não 

dá enfoque nos demais elementos presentes em cena.  

Depois de olhar para a câmera e voltar a olhar para frente, a freira continua subindo a 

escada, só que, no meio do caminho, do outro lado da tela, surge uma mulher descendo as 

escadas de ponta cabeça, em uma referência nítida a cena icônica de “O Exorcista”(1973) 

(como mostra figura 67). Ao mostrar uma pessoa que devota sua vida para Deus, como as 

freiras, dividindo a cena com algo que instantaneamente nos remete a este filme, no qual o 

principal provocador dos sustos e do medo é o demônio, se percebe que os responsáveis 

conseguiram unir em um mesmo enquadramento, dois símbolos totalmente opostos. Também 

é possível analisar, pela posição das duas atrizes, uma referência a crença popular de que em 

cima de nós se encontra o céu e tudo que envolve o sagrado, e abaixo, tudo aquilo que é 

relacionado ao inferno. 
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(Figura 67: print screen retirado do teaser “Ascend” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Em nenhum momento nos é passada a sensação que uma sabe da presença da outra na 

mesma escada só em que lados diferentes, então ambas seguem seus caminhos, a freira saindo 

totalmente de quadro e a mulher tendo sua “caminhada” abruptamente cortada pela tela preta 

escrita “AMERICAN HORROR STORY: ASYLUM” com a tipografia usada tanto nesta 

temporada como na anterior, o dia da estreia, canal de exibição e horário.  Pelo fato da câmera 

se encontrar parada no decorrer de todo o teaser e ambas as atrizes serem sempre enquadradas 

de corpo inteiro, a altura do ângulo e o lado do ângulo não variam, sendo normal e frontal 

respectivamente. O único fator que se altera é o plano, já que no momento em que a freira está 

sozinha em cena se trata de um plano inteiro, mas se transforma em plano conjunto quando a 

mulher entra em quadro. Também é importante atentar para o enquadramento, já que mesmo 

se tratando de um plano sequência, a direção de fotografia e a direção de arte são as mesmas 

em todos os frames,  

Desde o primeiro momento é possível ouvir a trilha sonora característica da série, que 

se encontra presente tanto em outros teasers divulgados pela página oficial quanto nos 

episódios em si. Ou seja, nesta produção, o espectador entra em contato imediatamente com o 

projeto de som da série, ao contrário de outros trabalhos, nos quais eles só tinham essa relação 

quando o teaser passava para a parte em que fornecia suas informações, como canal e dia de 

estreia.  

Os sons que compõem esta trilha tratam de algo que normalmente não se pensa em 

unir em um mesmo projeto de som e com isso, emprega-los em uma produção audiovisual, 

afinal, não são barulhos que estamos habituados a ouvir juntos, como por exemplo o ruído de 

um motor de carro e a buzina dos mesmos, mas sim de coisas de universos totalmente 

diferentes, como o som de uma pessoa passando em alta velocidade na frente de um 

microfone, o de um relógio passando os minutos, o de alguém batendo os pés no chão com 
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uma força e intensidade que aumentam gradativamente e até o de um motor de carro falhando 

ao ser ligado. Sons que ouvidos separadamente, teoricamente, não combinam, mas que foram 

empregados de uma maneira tão inovadora que a partir deles, é possível observar a criação de 

um ritmo. 

Quando a cena é cortada para “AMERICAN HORROR STORY: ASYLUM”, (como 

mostra figura 68) ao contrário de outros teasers, não é nesta hora que a trilha sonora fica mais 

evidente, pelo contrário, quando ocorre este corte o vídeo fica quase mudo, a não ser pelo 

barulho de rolo de filme antigo sendo rodado e de um leve piano ao fundo, tocando poucas 

notas. 

 

(Figura 68: print screen retirado do teaser “Ascend” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Novamente é possível perceber a relação feita da edição da parte final do teaser com a 

época em que a série se passa, pois se observa a presença de efeitos que imediatamente 

remetem a exibição de filmes antigos, como riscos e sobreposições. Após mostrar a hashtag 

oficial do twitter e a página oficial no facebook, o teaser acaba. 

Como mencionado anteriormente, neste vídeo é possível constatar uma grande 

referência ao clássico do terror “O Exorcista”(1973). Este filme se tornou um grande marco 

na história, tanto no cinema do gênero, como no âmbito geral por diversos fatores, mas o 

principal, segundo Kemp e Frayling (2011, p. 336) foi a capacidade que os envolvidos no 

projeto tiveram de conseguir mostrar o mal de uma maneira totalmente diferente, afinal, ao 

contrário dos outros filmes da época, neste, ele se tornou algo praticamente invencível. 
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(Figura 69: print screen retirado do filme “O Exorcista”(1973)). 

 

Mesmo tendo buscado inspiração em um dos filmes mais marcantes do gênero, o 

teaser conseguiu usar esta referência e aplica-la de maneira diferente, uma vez que no original 

a cena é muito mais violenta e contêm a presença de sangue artificial para intensificar a 

atmosfera de terror. No teaser, o enfoque é dado pela atriz fazendo isto de ponta cabeça em 

uma escada invertida, dando um aspecto mais sobrenatural do que assustador para a produção, 

o que aumentou ainda mais a curiosidade dos telespectadores para a estreia da temporada. 

 

6.4 “Taste” 

 

 O teaser de 15 segundos intitulado “Taste”, foi o nono a ser postado na página oficial 

no Facebook da série. Este inicia-se com uma tela preta, mas que rapidamente vai se 

iluminando, ao fazer isso, começa a ficar nítido para o espectador a presença de um rosto no 

enquadramento. Primeiramente é possível ver apenas o contorno do nariz da atriz e este, se 

encontra em um plongée, além disto, percebe-se que a face da protagonista, filmada em um 

superclose, está inclinada para direita em relação à lente da câmera (como mostra figura 70). 

Também é possível perceber que a direção de fotografia resolveu utilizar esta técnica de 

iluminação – a de ir aos poucos mostrando o rosto da atriz -  para gerar uma sensação de 

mistério. Pelo fato do rosto da protagonista, neste primeiro momento, ocupar praticamente 

todo o enquadramento, não é possível perceber o trabalho da direção de arte. Por fim, em um 

volume moderado e sem chamar muita atenção, é possível ouvir o barulho de um relógio 

passando os minutos, posteriormente, este é substituído. 
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(Figura 70: print screen retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Após poucos segundos, tudo fica mais claro e já se torna possível enxergar a boca e, 

posteriormente, os olhos, isto devido tanto pela iluminação se intensificar, quanto pelo fato da 

atriz levantar seu rosto gradativamente mais para cima. Quando esta se encontra com a face 

totalmente voltada para alto e seus olhos verdes se tornam visíveis para o público, 

rapidamente ela abre exageradamente sua boca. Juntamente com isso, surge no 

enquadramento uma mão, que até então pode-se apenas afirmar pertencer a algum homem, 

esta aproxima-se e deposita um comprimido, visivelmente de algum remédio, na língua da 

protagonista (como mostra figura 71). 

Neste momento é possível que o espectador faça uma relação com manicômios, uma 

vez que, este é um dos poucos lugares onde se recebe remédio na boca e muitas vezes, se 

orienta para os internados a tomarem seus medicamentos sob a supervisão de alguém, para 

que assim, se tenha a certeza de que o remédio foi devidamente engolido. 

 

(Figura 71: print screen retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 Juntamente com a ação da atriz de abrir sua boca, surge o barulho característico da 

série, o que instantaneamente se assemelha à um motor de carro falhando ao ser ligado mas 

que também pode ser remetido a muitos outros, como passos de pessoas e tiros. É um som 
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que une diversos ruídos, mas que normalmente são ouvidos separados e que foram agrupados 

com o intuito de formar algo único, de certa forma abstrato e de difícil definição. Este barulho 

se inicia abruptamente quando a protagonista abre a boca e se encerra da mesma maneira 

quando esta a fecha e volta a baixar sua cabeça, assim, dando a entender, que engoliu o 

remédio (como mostra figura 72).  

 Após o barulho da boca se encerrar, substituindo o barulho do relógio passando os 

segundos, surge a trilha sonora presente em grande parte dos teasers analisados, esta, mais 

uma vez, surge para dar ritmo para a produção.   

 

(Figura 72: print screen retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Ao baixar a cabeça, temos o primeiro corte do teaser. É também neste momento que 

conseguimos observar pela primeira vez o trabalho da direção de arte, uma vez que 

anteriormente o plano em superclose impossibilitava a oportunidade de se ver outra coisa 

além do rosto da protagonista. Uma vez que o plano conjunto aparece, é possível ver que a 

atriz veste uma roupa similar aos aventais disponíveis em manicômios e seu cabelo mal 

cuidado, só fortifica a sensação do público de que se trata de uma interna deste tipo de 

ambiente.  

 A cena é cortada abruptamente para uma tela preta, aonde surge o nome da série 

AMERICAN HORROR STORY: ASYLUM escritas com a fonte característica do programa. 

Novamente os efeitos aplicados na pós-produção passam para o espectador uma sensação de 

que se trata de uma gravação feita em rolos de filme, como efeitos de sobreposição, 

queimaduras e até mesmo riscos, o que faz com que se remeta a qualidade de projeção dos 

filmes encontrados na época em que a série se passava (como mostra figura 73 e 74).  
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(Figura 73: print screen retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

(Figura 74: print screen retirado do teaser “Taste” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Desta vez, as freiras foram substituídas, possivelmente, por um padre, visto que, o 

homem que aparece a frente da protagonista veste um traje todo preto e que instantaneamente 

remete à batina, vestimenta que, segundo matéria publicada no site da revista 

Superinteressante
38

, “(...) é preta (que significa a morte para o mundo), tem 33 botões (a idade 

de Cristo) e 5 abotoaduras (as chagas de Jesus).”. Ao fazer isso o teaser consegue informar 

que não só mulheres trabalham neste convento, homens também desempenham funções lá 

dentro. 

Nesta produção, em especial, é possível fazer uma relação mais direta com a situação 

assustadora que é se encontrar preso em um manicômio, afinal, é um dos únicos vídeos que 

traz elementos que evidenciam mais os hospícios e quem fica intertnado, do que as demais 

situações apresentadas nas outras análises dos teasers. Tal abordagem também foi empregada 

                                                 
38

 Disponível no link: http://super.abril.com.br/religiao/significam-trajes-igreja-catolica-632109.shtml. Acessado 

em: 12/11/2013 

http://super.abril.com.br/religiao/significam-trajes-igreja-catolica-632109.shtml
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em diversos filmes do gênero, o mais recente e melhor classificado pela crítica é “A Ilha do 

Medo”
39

, dirigido por Martin Scorsese e lançado em 2010 (como mostra figura 75).  

No filme, um policial é encarregado de verificar desaparecimentos em um manicômio 

localizado no meio de uma ilha, só que após diversas dificuldades impostas pela gerência do 

lugar, uma tempestade que deixou todos ilhados e diversos internos conseguindo realizar uma 

fuga de suas alas, a situação se complica, até, por fim, chegar em seu desfecho surpreendente. 

 

(Figura 75: print screen retirado do filme “A Ilha do Medo” (2010)). 

 

Pelo fato do teaser ser curto, não é possível saber se a atriz sofre distúrbios mentais e 

deveria realmente estar em um hospício, mas na série, onde a duração é evidentemente maior 

e com isso, existe mais tempo para se trabalhar um personagem, a situação de ser uma pessoa 

lúcida, mas por determinado motivo acabar sendo considerada insana e assim ser internada 

involuntariamente acontece. Além disso, no decorrer da série, os “normais” que estão 

trancados na clínica, diversas vezes acabam duvidando de suas sanidades mentais, o que mais 

uma vez, remete, não só ao filme de Martin Scorsese, mas diversos outros de diferentes 

gêneros que também utilizam um manicômio como cenário, como por exemplo: “Na 

Companhia do Medo” (2003), “Os Dozes Macacos” (1996), “Garota Interrompida” (1999), 

entre outros. 

Diferentemente dos outros teasers, neste, as inspirações são mais superficiais, não são, 

por exemplo, como nos demais vídeos analisados em que existem cenas idênticas a de filmes. 

Mas tal fato não acabou tendo uma influência negativa no resultado final do  trabalho, visto 

que, conseguiu chamar atenção e deixar os fãs ainda mais curiosos (como mostra figura 76). 

Outro fator que chamou atenção, foi a união do que se ouve com o que se vê, mais uma vez 

                                                 
39

 Segundo site americano IMDB, no qual tanto críticos quando o público em geral podem dar notas para um 

filme, disponível no link: http://www.imdb.com/title/tt1130884/. Acessado em: 12/11/2013 

http://www.imdb.com/title/tt1130884/
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foi possível presenciar a inclusão de um barulho abstrato em uma ação banal como o abrir de 

uma boca e esta característica é uma das que mais se destacam na produção. 

 

(Figura 76: print screen  retirado da página oficial no facebook da série American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 

6.5 “Face” 

 

O último dos vinte e um teasers postados na página oficial no Facebook da série 

possui 10 segundos de duração e foi intitulado “Face”. Este começa com uma tela preta que 

rapidamente vai se iluminando nos cantos, e ao fazer isto mostra o contorno de algo ou 

alguém se aproximando cada vez mais do espectador. No passar dos segundos a direção de 

fotografia acaba deixando o cenário ao fundo um pouco mais claro e é possível visualizar que 

atrás do ator se encontra uma parede descascada, mas mesmo assim, o fato da a cena 

levemente se iluminar ainda não permite que se tenha certeza do que se está sendo mostrado 

(como mostra figura 77). A parede retratada de maneira precária ao fundo foi mostrada desta 

maneira pelos diretores de arte pois isto ajuda a dar a impressão de que este personagem se 

encontra em algum lugar velho e pouco cuidado. 
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(Figura 77: print screen retirado do teaser “Face” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

 Desde o primeiro momento é possível ouvir uma rádio com um locutor falando em 

inglês ao fundo, o som é muito baixo e acredito que pode ter passado até despercebido por 

alguns espectadores, mas aos poucos ele vai aumentando. Juntamente com a ampliação deste 

ruído, surge a respiração do ser em primeiro plano do teaser, ela é profunda, demorada e 

relativamente alta, tudo isso ocorre enquanto ele continua se aproximando cada vez mais do 

espectador. É graças ao barulho de sua respiração que temos a certeza de que não se trata de 

um objeto e sim de algo vivo, mas ainda não é possível ter confirmação que os fios que saem 

de sua cabeça provêm de uma máscara ou de seu próprio couro cabeludo. 

 Após alguns frames e depois do ator se encontrar ainda mais próximo da câmera, é que 

vemos seus dentes deformados pela primeira vez e logo após seus olhos. Somente quando 

vimos estes últimos é que temos a confirmação de que se trata de uma máscara, o que faz com 

que façamos instantaneamente a relação com serial killers e filmes de terror do subgênero 

denominado “Slasher” (como mostra figura 78). Pelo fato da câmera se encontrar parada em 

todos os momentos em que o mascarado é mostrado e o ator fazer apenas pequenos 

movimentos em direção a câmera o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo não variam, 

sendo primeiro plano, normal e frontal respectivamente. 

 

(Figura 78: print screen retirado do teaser “Face” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

É quando a respiração e a rádio ficam em seus volumes mais altos que a cena é cortada 

abruptamente e surge uma tela preta escrita “AMERICAN HORROR STORY: ASYLUM” 

com a tipografia usada tanto nesta temporada como na anterior, o dia da estreia, canal de 

exibição e horário. Além da ruptura visual, também é possível identificar a ruptura sonora, 

visto que o barulho do rádio ligado e da respiração do mascarado somem e são substituídos 

pelo main theme da soundtrack da série, que foi empregada na temporada passada e nesta 

também. Como mencionado anteriormente, percebe-se que grande parte da sonoridade desta 
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produção audiovisual é abstrata e de difícil descrição, às vezes se remetendo a uma pessoa 

passando em alta velocidade na frente de um microfone e diversos outros. Ao empregar sons 

tão distantes e diferentes entre si simultaneamente, criou-se experiência sonora inovadora. 

Fazendo relação com a época em que se passa a série – década de 60 -, é possível 

observar a presença destas marcas comuns em filmes antigos quando eles passam muito 

tempo sobre exposição da luz e acabam ficam “queimados”. Após o nome da série e as 

demais informações desaparecem, surgem na tela a hashtag oficial do Twitter e a página 

oficial no Facebook e é só então que o teaser acaba (como mostra figura 79). Como o 

enquadramento não muda, se tratando de um plano sequência, a direção de fotografia e a 

direção de arte são as mesmas em todos os frames, até que este chega aos seus 5 segundos, 

que é quando surge o nome da série e demais informações, como dia e horário de estreia, 

canal que será exibida, hashtag oficial do Twitter e página oficial no Facebook. 

 

(Figura 79: print screen retirado do teaser “Face” de American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Como mencionado anteriormente, as referências aos filmes de terror do sub-gênero 

denominado Slasher são nítidas, pois percebe-se, sem muita demora, que se trata de alguém 

com uma máscara – uma marca registrada desse gênero, visto que, muitos antagonistas destes 

filmes a utilizam. Como por exemplo: Jason “Sexta Feira 13” (1980), LeatherFace – que 

inclusive é o nome dado ao serial killer mostrado no teaser e posteriormente na série - “O 

Massacre da Serra Elétrica” (1974 , Michael Myers “Halloween – A Noite do Terror” (1978) 

entre outros. 
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(Figura 80: print screen retirado do filme “Sexta Feira 13” (1980)). 

 

Figura 81: print screen retiado do filme  “O Massacre da Serra Elétrica” (1974)). 

 

(Figura 82:print screen retirado do filme “Halloween – A Noite do Terror” (1978)). 

 Também é possível achar semelhanças entre este teaser e o filme a “A Bruxa de 

Blair”(1999), o grande ponto em comum entre ambos é que se pode sentir medo sem ver nada 

de realmente assustador ou apavorante. No teaser, nos segundos em que o mascarado é 

mostrado, fica-se com receio de levar algum susto pois, baseando-se em outros obras do 

gênero, acredita-se que é nesta parte que se receberá um susto, quando se aproxima do final e 
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isto não ocorre, o sobressalto fica à cargo da ruptura  brusca na trilha sonora. Em “A Bruxa de 

Blair” a situação é similar, já que praticamente o filme todo, o motivo do medo não é 

mostrado, a presença e a perseguição da bruxa atrás dos jovens é algo apenas sugestivo e 

bastante marcado pela trilha sonora. E, como mencionado anteriormente, neste teaser também 

aparece a estética simétrica e com grande enfoque na perspectiva eternizada por Kubrick. 

 

(Figura 83: print screen retirado filme “A Bruxa de Blair”(1999)). 

 

(Figura 84: print screen retirado do filme “A Bruxa de Blair”(1999)). 

Apesar de se inspirar em diversas obras previamente criadas, acredito que este teaser 

consegue reunir os principais aspectos de diferentes audiovisuais e emprega-los de maneira 

em que não se torne uma cópia descarada. Afinal, mesmo mostrando aspectos visuais já 

utilizadas anteriormente em outras criações, estes são empregados de maneira diferente, como 

por exemplo, os serial killers, que normalmente não aparecem tão “calmo” e devagar assim, 

uma vez que, eles costumam surgir bruscamente e desferir seus golpes de maneira mais rápida 

possível. Neste teaser – que foi o último a ser lançado – acredito que foi empregada uma 

abordagem mais lenta, com o intuito de levar os espectadores a acreditarem até o último 

segundo que iriam levar um susto do ator. Quando isto não aconteceu e o grande responsável 
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pelo sobressalto se mostrou o som, eles acabaram ficando ainda mais curiosos para olharem a 

temporada (como mostra figura 85). 

 

(Figura 85: print screen  retirado da página oficial no facebook da série American Horror Story: Asylum (2012)). 

 

Mas mais uma vez, além do fato de conseguir unir diversas referências em apenas 10 

segundos e criar algo novo com elas, outro fator que chama bastante atenção é a trilha sonora, 

afinal foi justamente neste teaser que eles poderiam ter utilizados os barulhos mais clichês do 

horror, visto que, nesta peça, em praticamente toda a sua duração um serial killer está 

enquadrado. Mas ao invés disto, usaram mais uma vez a trilha sonora tema da série e a 

empregaram de maneira que ficou a encargo dela dar o susto no público. 

Um fato deixado para ser abordado por último por ser semelhante a todos os teasers, é 

sua montagem e tipo de narrativa, pois ambas são lineares, de modo que tudo que se foi 

mostrado nos 5 teasers seguem uma ordem lógica e cronológica. 

A partir de toda essa análise pode-se obter muitos dados. O principal deles é que, o 

horror usa muitas referências deste mesmo gênero e as aplicam em novas produções, tanto 

para prestar uma homenagem, como para agradar os fãs já existentes do longa-metragem cuja 

cena foi retirada. Assim acaba-se criando uma reação em cadeia, onde o próprio gênero se 

auto-refere. Outra informação importante obtida através a análise, foi a radical mudança que 

houve no aspecto sonoro, uma vez que, filmes antigos utilizavam sons mais clássicos, e de 

fácil entendimento para contribuir no susto dos espectador, já hoje em dia, tanto baseado nos 

teasers, como em filmes recentes, como “A Morte do Demônio”(2013) é mais empregado um 

som de carater experimental e que demora mais tempo para ser definido pelo público.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal analisar os elementos da linguagem 

audiovisual dos teasers do seriado American Horror Story: Asylum e como eles 

potencializaram o gênero horror.  

A partir da definição deste objetivo fundamental, foram propostos objetivos 

específicos, o primeiro deles consistiu em conceituar e apontar a estética do horror, afinal, só 

é possível encontrar pontos em comum entre os teasers de seriado de horror e tudo que 

engloba este universo, se acontecesse um estudo, compreensão e apontamento das principais 

características deste gênero. O segundo deles foi mapear as características dos programas 

seriados e seus similares. Nesta parte, pelo fato de se analisar os teasers de uma série, foi 

estudado esse formato televisivo e seus equivalentes, como séries e novelas e o que os 

diferenciavam. Por fim, o terceiro e último objetivo específico consistiu em apontar quais 

elementos estéticos do horror são encontrados nos teasers e como eles potencializaram o 

gênero.  

Primeiramente foi necessário estudar a linguagem cinematográfica e entender a 

importância e papel de diversas pessoas envolvidas na produção de um filme, passando pelos 

enquadramentos e os diferentes tipos de planos de câmera, com funções e características dos 

mesmos, movimento de câmera, altura do ângulo da câmera e lado do ângulo da câmera. 

Posteriormente foram apresentados os gêneros e formatos presentes da televisão, como por 

exemplo, seriados, séries e novelas e suas diferenças. 

Com base em pesquisas bibliográficas e até mesmo, observações pessoais do 

pesquisador, foi possível fazer uma linha do tempo do gênero estudado neste trabalho, nesta, 

foram citados os filmes, que por alguma razão ou outra são bastante marcantes quando se 

pensa em horror. Suas características para serem acrescentados na lista variavam, desde 

filmes que inovaram em suas técnicas de filmagem, a longas-metragens que conseguiram 

inovar na abordagem, de maneira que até hoje fossem lembrados, passando pelas obras 

cinematográficas que são reconhecidas somente pelas suas trilhas sonoras e chegando aos 

remakes atuais de sucessos de público de antigamente. 

Em um terceiro momento foi falado separadamente dos teaser, estes foram analisados, 

neste momento, em um âmbito mais virtual, levando em consideração a rede social no qual 

foram postados, a repercussão obtida, os comentários dos fãs e se iniciou a abordar certos 

aspectos que envolviam os personagens, visto que, os que aparecem nos teasers, não 

aparecem no seriado – em exceção ao mascarado de “Face”. 
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Foi somente após abordar todos os aspectos básicos que envolviam as produções 

audiovisuais que o pesquisador passou para as análises de fato. Assim, além de já possuir o 

conhecimento necessário para fazer uma análise completa dos objetos de estudo, no decorrer 

do processo, ficaram evidentes as primeiras conexões com cenas já realizadas em filmes de 

terror, com as cenas que compunham os teasers.  

Para as análises foi buscado referências em diversos filmes previamente comentados 

no trabalho, assim, além do leitor já ter obtivo um breve conhecimento sobre o assunto, 

também pôde perceber a relação entre longas-metragens do gênero e os teasers da série de 

maneira mais fácil e direta com a ajuda das imagens. Para ajudar a decompor e estudar todos 

os aspectos das cinco produções analisadas, na metodologia foram criadas categorias e estas, 

foram abordadas em cada uma das análises efetuadas. 

Durante o processo, referências em livros, especificamente sobre o horror, séries e 

seriados, foram raras de se encontrar. Mas tais lacunas foram preenchidas por blogs de 

pessoas envolvidas no meio, como a pesquisadora de programas seriados, Fernanda Furquin e 

diversos entusiastas de filmes deste gênero, como os colunistas do site Adoro Cinema. 

Por fim, foi possível concluir com este trabalho, que o horror é um gênero que se 

sobressai pela sua habilidade de se auto referir, mas mesmo buscando referências em 

produções antigas, este consegue emprega-las de maneira diferente, assim, dando uma 

abordagem distinta a algo que já havia sido produzido anos atrás. 
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APÊNDICE A 

 

PLANOS Grande plano geral 

Plano geral 

Plano inteiro 

Plano conjunto 

Plano americano 

Plano médio 

Primeiro plano 

Close 

Super close 

Plano detalhe 

MOVIMENTOS DE CÂMERA Foco 

Desfoco 

ALTURA DO ÂNGULO Normal 

Plongée 

Contra-plongée 

LADO DO ÂNGULO Frontal 

¾ 

Perfil 

Nuca 

 

Fonte: Tabela feita pelo pesquisador com base nos autores abordados no subcapítulo 

Enquadramento – O Recorte do Real 
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APÊNDICE B 

 

 

Fonte: Tabela feita pelo pesquisador com base nos autores abordados no subcapítulo 

Entretenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novelas Seriados Séries 

Número de episódios  Varia entre cento e 

setenta capítulo e 

duzentos; 

Varia entre doze e 

vinte e quatro 

episódios; 

Varia entre doze 

e vinte e quatro 

episódios; 

Tempo veiculado (em 

média) 

De sete à nove 

meses; 

De três a sete meses; De três a sete 

meses; 

Quantas vezes por 

semana é veiculado 

Seis dias por semana; Uma vez por semana; Uma vez por 

semana; 

Necessidade de 

acompanhamento 

Regular; Regular; Assíduo; 

Quantidade de núcleos 

de personagens 

Alta, para conseguir 

preencher todos os 

episódios; 

Reduzida, para focar 

na trama dos 

personagens 

principais; 

Reduzida, para 

focar na trama 

dos personagens 

principais; 

Ousadia na trama Pouca; Muita; Muita; 

Relação entre um 

episódio e outro 

Muita. Pouca. Muita. 
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APÊNDICE C 

 

 

Fonte: Tabela feita pelo pesquisador com base nos dados coletados na página oficial no 

Facebook da série American Horror Story: Asylum. 

 

Teaser escolhido “Special 

Delivery” 

“Blue 

Coat” 

“Ascend” “Taste” “Face” 

Data de upload 17/08/2012 19/08/2012 22/08/2012 28/08/2012 18/09/2012 

Curtidas 31.000 28.000 25.000 25.000 12.000 

Compartilhamentos 12.500 12.000 12.000 5.000 2.000 

Personagens Freira com 

roupa azul 

Freira com 

a roupa e a 

cara branca 

e freira 

com a 

roupa preta 

Freira com 

a roupa e a 

cara branca 

Paciente do 

manicômio 

Quando foi 

lançado os 

fãs não 

sabiam, 

mas depois 

mostrou ser 

o psicopata 

do seriado, 

LeatherFace 


