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Robert Englund em A hora do pesadelo 5 (1989).
Copyright © New Line Cinema.



Este garoto tem um apetite por velocidade.

Freddy Krueger – A hora do pesadelo 5 (1989)





APRESENTAÇÃO
_______________________________________

Ser um especialista em remakes de filmes de horror exige muita 
personalidade. Afinal, poucos fenômenos cinematográficos 
são tratados pelo senso comum com tanto desprezo como os 

filmes de horror, e mais ainda quando estes são reciclados em produções 
feitas para conquistar novos espectadores supostamente ávidos por his-
tórias mais fáceis e por banhos de sangue cada vez maiores. 

É por isso que Filipe Falcão, também autor do livro Fronteiras do 
medo: quando Hollywood refilma o horror japonês1, tem um trabalho 
tão fundamental no campo dos estudos de cinema no Brasil. 

Neste livro, o autor traz um sopro de originalidade aos estudos 
brasileiros de cinema em geral e de horror em particular, enfrentando 
aspectos da cultura cinematográfica contemporânea que interessam a fãs 
e observadores culturais, mas que nem sempre recebem deles a devida 
atenção – ao menos no que se refere à profundidade e à capacidade 
crítica dos conceitos utilizados. 

Ao escolher comparar alguns dos filmes de horror mais amados 
e mais copiados que já existiram – o apocalipse zumbi Despertar dos 
Mortos; o slasher Sexta-Feira 13 e a história de assombração Poltergeist: 
o fenômeno – com suas recentes refilmagens (dirigidas respectivamente 
por Zack Snyder, Marcus Nispel e Gil Kenan), Filipe Falcão realiza 
um panorama histórico sobre o desenvolvimento do cinema de horror 
ao longo do último século, e também lida com conceitos fundamentais 
para a compreensão da cultura audiovisual contemporânea, como os de 
continuidade intensificada e hipercinema.

1 Editora Estronho, 2015.
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Sempre com linguagem acessível aos não especialistas, mas sem 
nunca perder a consistência teórica e metodológica dos bons trabalhos 
acadêmicos, Filipe Falcão contribui mais uma vez para a difusão e o 
aprofundamento do debate sobre o cinema de horror. 

Laura Loguercio Cánepa 
Doutora em Multimeios pela Unicamp

Docente da Universidade Anhembi Morumbi
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PREFÁCIO
_______________________________________

A mosca do cocô do cavalo do bandido de um faroeste italiano. 
Foi nesta expressão tipicamente brasileira – uma expressão 
coloquial que define fenômenos ou dispositivos suposta-

mente sem importância ou relevância para o contexto cultural no qual 
está inserida – que pensei quando Filipe Falcão me apresentou, há lon-
gínquos quatro anos, o projeto de pesquisa que se transformaria na tese 
de doutorado que ele defendeu, e cujo conteúdo se tornou, com pequenos 
ajustes, o livro que você tem em mãos. 

Eu havia conhecido Filipe alguns meses antes, no início de 2014. 
Tinha sido convidado para participar da banca da dissertação de mestra-
do que ele defendeu, na Universidade Federal da Paraíba – uma análise 
comparativa de filmes de horror japoneses e suas respectivas refilma-
gens norte-americanas, que também foi publicada em livro pela Editora 
Estronho, com o título Fronteiras do Medo: quando Hollywood refilma 
o horror japonês. O trabalho foi muito elogiado pela banca. Gostei 
muito do que li. Identifiquei, de pronto, um pesquisador cujos focos de 
interesse tinham evidente proximidade com os meus. 

Algum tempo depois, descobri que Filipe tinha intenção de am-
pliar o escopo daquela pesquisa numa tese de doutorado, que ele queria 
desenvolver na UFPE, uma vez que morava no Recife. A pesquisa fo-
calizaria remakes, reboots e refilmagens em geral, ligadas ao gênero do 
horror, com o objetivo de identificar nos filmes os motivos estilísticos e 
narrativos para que as histórias originais fossem retomadas. Hollywood 
sempre adorou um remake, todo mundo sabe disso. Mas por que motivo? 

Não há respostas precisas para essa pergunta. Você já deve ter 
discutido esse assunto com amigos, e talvez tenha lido uma ou outra 
reportagem sobre o assunto. Numa pesquisa de doutorado, contudo, o 
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buraco é mais embaixo. Como ele queria fazer aquilo? Teria fôlego para 
tanto? A proposta da pesquisa de Filipe era realizar um rigoroso estudo 
comparativo para identificar porque as refilmagens fazem tanto sucesso 
e suas características narrativas e estilísticas contemporâneas visto o 
grande número de remakes de horror que ganharam as telas de cinema 
no século XXI. Refilmagens, cinema de horror, estudo estilísticos: a 
mosca do cocô do cavalo do bandido, lembram? 

Era natural, portanto, que nossos caminhos se cruzassem profissional-
mente. Eu dou aula e oriento trabalhos de pesquisa (graduação, mestrado, 
doutorado e iniciação científica) sobre cinema popular há mais de dez anos. 
Horror é uma paixão. Estilística, também. Figurativa e literalmente (já que 
minha própria pesquisa de doutorado versou sobre spaghetti western – e, 
por sinal, também foi publicada em livro pela Estronho1), eu era o orien-
tador mais adequado para guiá-lo no que ele queria fazer.

Não deu outra: Filipe submeteu um projeto e passou no concurso. Tor-
nei-me orientador dele em 2015. A relação entre orientador e orientando, 
como quase todo mundo que já fez pós-graduação na vida sabe, tende 
a ser uma montanha-russa de altos e baixos, sujeita a desgastes naturais 
durante os dois (mestrado) ou quatro (doutorado) anos que deve durar, 
obrigatoriamente. Muitas vezes, o estudante inicia a pesquisa eivado de 
admiração pelo mestre, mas segue acumulando ressentimentos e a rela-
ção termina, não raro, em distanciamento e frieza. Conheço professores 
e alunos que deixaram de se falar depois da experiência. Não é fácil.

Não foi nosso caso. Bem pelo contrário. Em parte, pela proximi-
dade teórica (somos ambos devotos de David Bordwell e da abordagem 
semio-pragmática, ou cognitivista, da pesquisa em audiovisual), em 
parte pela semelhanças dos nossos objetos de estudo (minha pesquisa 
pessoal dá grande destaque a filmes de horror, embora não se limite a 
eles), a orientação virou amizade. Com frequência, nossas reuniões de 
orientação aconteciam não em sala de aula, ou em gabinetes de trabalho, 
mas no terraço da minha casa, onde trocávamos referências bibliográ-
ficas, discutíamos filmes por horas a fio, assistíamos a sequência que 
mereciam análises mais longas. Boa parte do livro que você lerá foi 
discutida, criticada e concebida pelo autor nessas sessões de orientação.

1 Era uma vez no spaghetti western: o estilo de Sergio Leone, 2014.
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Além disso, Filipe é um leitor compulsivo, um cinéfilo fiel e, sem 
dúvida, um pesquisador diligente e disciplinado. Ao longo da pesquisa, mais 
do que apenas cumprir os prazos de todas as etapas, ele sempre entregava 
algo a mais. Não por acaso ele terminou o doutorado seis meses antes de 
completar os quatros anos necessários. Leu dezenas de livros, assistiu aos 
filmes por diversas vezes (inclusive fazendo anotações minuciosas sobre 
cada plano de cada filme) e tabulou uma enorme quantidade de informações 
preciosas para todos os pesquisadores de audiovisual que se interessam em 
compreender como a tecnologia e o zeitgeist transformam, paulatinamente, 
a cada ano, a intrincada indústria do audiovisual.

Havia um desafio final. Em pesquisas de longa duração, é bastante 
comum que o amontado de enorme volume de informações colhidas seja 
organizado em textos densos, duros, de linguagem difícil. Filipe estava 
atento a essa questão. Como bom jornalista, sabia que tão importante 
quanto apresentar uma narrativa que desse conta de toda a complexidade 
do fenômeno sobre o qual se debruçou era organizá-la em linguagem 
clara e simples, de modo a tornar o estudo acessível não apenas a pro-
fessores e acadêmicos, mas ao leitor comum.

E esse desafio foi vencido com categoria. Na reta final, mesmo tendo 
que enfrentar uma tragédia pessoal, com a partida inesperada do pai e 
grande incentivador, Filipe trabalhou duro para transformar um calha-
maço de 600 páginas em um livro abrangente, acessível e consistente. 
Esse livro é uma enorme vitória pessoal, e um contribuição inestimável 
à pesquisa brasileira sobre audiovisual. Preenche, para usar um clichê, 
mas verdadeiro, uma lacuna existente na academia nacional, e vai além 
– eu não conheço, seja em português ou qualquer outra língua, nenhum 
estudo tão preciso sobre refilmagens e cinema de horror.

Por tudo isso, espero que você se divirta com a leitura, e aprenda 
tanto quanto eu aprendi. Não é muito comum que diversão e informações 
acadêmicas andem juntas, mas este livro é mesmo um caso raro.

Rodrigo Carreiro 
Doutor em Comunicação e

Docente da Universidade Federal de Pernambuco
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Jamie Lee Curtis em Halloween II (1981).
Copyright © Universal Studios. 



O MEU CINEMA DE HORROR
______________________________________

Pesquisar cinema de horror significa, entre outras coisas, 
se acostumar a responder sobre o motivo de estudar um 
gênero considerado por parte das pessoas como menor. 

Eu poderia listar uma série de respostas para justificar o meu inte-
resse que passariam por questões técnicas, narrativas, de gênero e 
até culturais. Ou citar Douglas Kellner quando ele afirmou perceber 
no gênero horror possíveis formas de leituras metafóricas capazes de 
compreender questões sociais, políticas e até econômicas dentro de 
recortes temporais e geográficos.

Outra possível resposta seria a ideia de diversão. Existe uma dife-
rença clara entre ver um filme no qual personagens estão em perigo e 
assistir a um telejornal que mostra um grupo de pessoas em perigo. Isto 
é o que Noel Carroll chama de horror artístico. O medo cinematográfico 
até pode ser compreendido como uma emulação de sentimentos reais, 
mas temos a certeza de que não sairemos machucados da sala. Podemos 
sair esgotados, assustados, enojados e, em muitos casos, chateados e 
até entediados. 

A ideia de medo na sétima arte é semelhante talvez ao medo que 
temos a andar em um brinquedo considerado perigoso em um parque 
de diversões. Temos medo, mas a adrenalina nos motiva a ir. E neste 
caso, quanto mais alta e com maior quantidade de loopings for a mon-
tanha russa, mais divertido será a brincadeira. Ou podemos ficar em 
brinquedos mais simples como inofensivos carrosséis. 

Mas, além de todas estas possibilidades, a verdade é que eu pesquiso 
cinema de horror por sempre ter sido um grande apaixonado pelo gênero. 
Eu devia ter cerca de oito anos quando assisti ao meu primeiro filme de 
horror. Ou ao menos parte de um filme. A minha memória é falha com 



relação a este período, mas me lembro que era alta madrugada quando 
acordei sem motivo aparente. Não tenho irmãos e sempre dormi sozinho 
no meu quarto. Lembro apenas de ter acordado e ligado um aparelho de 
televisão que existia em um quarto de hóspedes. Logo me deparei com 
a imagem de uma jovem na casa dos seus 18 ou 20 anos muito assus-
tada dentro de um carro. Ela parecia estar muito fraca e até ferida. Ao 
tentar sair do carro, ela cai no chão. Distante dela, um pequeno grupo 
de pessoas estaciona o carro e caminha para o interior do que parece ser 
um hospital. Me sentei no chão e não consegui tirar os olhos da tela que 
era a única luz do ambiente. 

A jovem tenta pedir ajuda, mas sua voz, fraca demais, não chega 
até o grupo, que entra no hospital deixando a pobre garota sozinha no 
estacionamento. De repente, um homem usando uma máscara branca surge 
com uma faca na mão e começa a ir na direção da jovem, que, apavorada, 
corre até a porta do hospital, que agora está trancada. Desesperada, ela 
grita por ajuda enquanto o assassino se aproxima. Que cena angustiante! 
De repente, alguém abre a porta permitindo a entrada da jovem. O vilão 
mascarado é recebido com tiros, mas ele não morre e continua fazendo 
vítimas agora dentro do hospital.

Sem saber, naquela madrugada eu tinha conhecido Laurie Strode, 
o Dr. Loomis e Michael Myers. Todos reunidos no final de Halloween 
21, que na ocasião estava sendo exibido no Corujão. Ao relembrar 
este episódio, creio que comecei no gênero horror com o pé direito. 
Eu nunca esqueci a sensação de medo diante do assassino tentando 
alcançar a mocinha. Esta acaba sendo uma máxima nos filmes de horror, 
a possibilidade de sentir medo, embora na sétima arte existam diferentes 
tipos e níveis de medo. Não podemos colocar, por exemplo, na mesma 
categoria filmes como Os inocentes, Desafios do além, O massacre da 
serra elétrica, Espíritos: a morte está ao seu lado – o tailandês, é claro; 
1 Halloween 2 (Halloween II, 1981, Rick Rosenthal).

    Nota do editor: adotamos no livro um padrão de mencionar nas notas de rodapé, os nomes dos filmes, 
acompanhados de seus títulos originais, ano e diretor sempre que forem citados pela primeira vez no texto 
(em alguns casos, torna-se necessária a sua repetição). Esperamos assim que a leitura fique mais fluída.
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ou A bruxa, À meia-noite levarei a sua alma, Quadrilha de sádicos, Evil 
dead, Freddy vs Jason, Tokyo gore police2. Eu gosto de todos, mas são 
produtos com propostas e resultados completamente diferentes. 

A partir daquela noite na qual assisti um trecho de Halloween 2, 
passei a querer mais. Logo me tornei um viciado na prateleira de Horror 
das locadoras de vídeo. Os meus amiguinhos de prédio e de colégio 
obviamente não compartilhavam do meu gosto e assistir filmes com 
eles era sempre um problema. Enquanto eles queriam ver A história 
sem fim, Os Goonies ou Querida encolhi as crianças3 que eu acabava 
assistindo e até gostando, eu queria que eles vissem comigo A hora 
do pesadelo; Sexta-feira 13; Hellraiser; A hora do espanto; Cemitério 
maldito; Colheita maldita; A volta dos mortos-vivos; Poltergeist, o 
fenômeno; Creepshow4, entre tantos clássicos dos anos 80 espalhados 
pelas prateleiras das locadoras. 

Naquele período acabei virando um pequeno cinéfilo solitário. 
Acho que por volta dos 12 anos descobri Alien, o oitavo passageiro,5 e 
fui correndo para a casa dos meus vizinhos com a fita. A cena do nas-
cimento do alien fez todos fugirem da sala. Um dos meus amiguinhos 
inclusive começou a chorar assustado perguntou o que havia de errado 
comigo para gostar daquilo. 

2 Os inocentes (The innocents, 1961, Jack Clayton); Desafios do além (The haunting, 1963, Robert 
Wise); O massacre da serra elétrica (The Texas chain saw massacre, 1974, Tobe Hooper); Espíritos: 
a morte está ao seu lado (Shutter, 2004, Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom); A 
bruxa (The vvitch: a New-England folktale, 2015, de Robert Eggers); À meia-noite levarei a sua 
alma (1963, José Mojica Marins); Quadrilha de sádicos (The hills have eyes, 1974, Wes Craven); 
Evil dead aka Uma noite alucinante (The evil dead, 1981, Sam Raimi); Freddy vs. Jason (2003, 
Ronny Yu); Tokyo gore police (Tôkyô zankoku keisatsu, 2008, Yoshihiro Nishimura).

3 A história sem fim (Die unendliche geschichte, 1984, Wolfgang Petersen); Os Goonies (The 
Goonies, 1985, Richard Donner); Querida encolhi as crianças (Honey, i shrunk the kids, 1989, 
Joe Johnston).

4 A hora do pesadelo (A nightmare on Elm Street, 1984, Wes Craven); Sexta-feira 13 (Friday the 
13th, 1980, Sean S. Cunningham); Hellraiser (1987, Clive Barker); A hora do espanto (Fright 
night, 1985, Tom Holland); Cemitério maldito (Pet sematary, 1989, Mary Lambert); Colheita 
maldita (Children of the corn, 1984, Fritz Kiersch); A volta dos mortos-vivos (The return of the 
living dead, 1985, Dan O’Bannon); Poltergeist, o fenômeno (Poltergeist, 1982, Tobe Hooper); 
Creepshow (1982, George A. Romero).

5 Alien, o oitavo passageiro (Alien, 1979, Ridley Scott).
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Hoje existe uma facilidade imensa em se assistir filmes. Não estou 
insinuando que atualmente é pior ou melhor do que na década de 1990. 
Apenas diferente. Não existia internet e esta simples informação já 
derruba todas as formas que hoje são tão comuns para assistirmos filmes. 
Dependíamos dos cinemas, das locadoras e do que passava na televisão. 
Pode não parecer, mas era um vasto universo a ser explorado. 

Claro que nem tudo era perfeito e muitos dos filmes que eu assisti 
foram completamente fora de ordem. Vi Psicose 3 (Psycho III, 1986) 
antes do original, meu primeiro Sexta-feira 13 foi o terceiro (Friday 
the 13th Part III, 1982) e O massacre da serra elétrica 2 (The Texas 
chainsaw massacre 2, 1986) veio antes do 1. Criaturas 2 (Critters 2, 
1988) também veio muito antes do primeiro. Nunca consegui entender 
a cronologia de O mestre dos brinquedos6 ou de Amityville7. Aliás até 
hoje eu não entendo. Pulei de A hora do pesadelo 3 para o 5 porque a 
fita do 4 simplesmente não existia nas locadoras8. Onde estão Kristen, 
Joey e Kincaid? Quem é Alice?

6 Bonecos da morte (Puppet master, 1989, David Schmoeller); O mestre dos brinquedos (Puppet master II, 
1990, David Allen); A volta do mestre dos brinquedos (Puppet master III, 1991, David DeCoteau); Bonecos 
em guerra (Puppet master IV, 1993, Jeff Burr); Bonecos em guerra: o capítulo final (Puppet master V, 1994, 
Jeff Burr); A maldição dos brinquedos (Curse of the puppet master, 1998, Robert Talbot), Retro puppet 
master (1999, David DeCoteau); Puppet master: the legacy (2003, Robert Talbot); Puppet master: o eixo 
do mal (Puppet master: axis of evil, 2010, David DeCoteau); Puppet master X: axis rising (2012, Charles 
Band); Puppet master: the littlest reich (2018, Sonny Laguna e Tommy Wiklund).

7 Horror em Amityville (The Amityville horror, 1979, Stuart Rosenberg); Terror em Amityville aka 
Amityville 2: a possessão (Amityville II: the possession, 1982, Damiano Damiani); Amityville: a 
casa do medo aka Amityville: o demônio (Amityville 3-D, 1983, Richard Fleischer); Amityville 4: 
a fuga do mal (The evil escapes, 1989, Sandor Stern); A maldição de Amityville (The Amityville 
curse, 1990, Tom Berry); Amityville: uma questão de hora (Amityville: it’s about time, 1992, Tony 
Randel); Amityville: a nova geração (Amityville: a new generation, 1993, John Murlowski);  A 
casa maldita (Amityville: dollhouse, 1996, Steve White); Horror em Amityville (The Amityville 
horror, 2005, Andrew Douglas); The Amityville haunting (2011, Geoff Meed);  O hospício de 
Amityville (The Amityville asylum, 2013, Andrew Jones); Amityville playhouse (2015, John R. 
Walker); The Amityville legacy (2016, Dustin Ferguson e Mike Johnson); Amityville: o despertar 
(Amityville: the awakening, 2017, Franck Khalfoun); Amityville: evil never dies (2017, Dustin 
Ferguson); Amityville: Mt Misery Road (2018, Chuck Morrongiello e Karolina Morrongiello).

8 Psicose 3 (Psycho III, 1986, Anthony Perkins);  Sexta-feira 13: parte 3 (Friday the 13th part III, 1982, Steve 
Miner); O massacre da serra elétrica 2 (The Texas chainsaw massacre 2, 1986, Tobe Hooper); Criaturas 
2 (Critters 2, 1988, Mick Garris); A hora do pesadelo 3 (A nightmare on Elm Street 3: dream warriors, 
1987, Chuck Russell); A hora do pesadelo 5 (Nightmare on Elm Street: the dream child, 1989, Stephen 
Hopkins); A hora do pesadelo 4 (A nightmare on Elm Street 4: the dream master, 1988, Renny Harlin).
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Talvez uma das lembranças mais vivas que tenho desta paixão 
cinematográfica aconteceu em 1992 quando o filme Pesadelo final: a 
morte de Freddy9 estreou no Brasil. Eu não tinha idade para ver o filme 
– censura de 14 anos. Mas se tratava de um filme de Freddy Krueger, 
inédito e no cinema. Eu tinha que dar um jeito de conseguir ir e após 
muitos pedidos, minha mãe finalmente concordou em me levar. Estava 
me sentindo praticamente uma criança no melhor parque de diversões 
do mundo. O filme é muito ruim, praticamente o pior da série, mas isso 
era o que menos interessava. Diante de mim, em 3D, estava Freddy 
Krueger matando parte do elenco.

Os anos foram passando, novos filmes estreando e sempre fui 
seguindo cada vez com mais interesse pelo gênero. Aliás, não só por 
filmes de horror, mas pelo cinema em geral. Meu filme favorito, por 
exemplo, é E o vento levou10, do longínquo ano de 1939. Comecei a 
comprar livros, ler matérias de jornais e revistas e resolvi fazer facul-
dade de Jornalismo. Ao me formar, acabei por conseguir um emprego 
em um jornal como fotógrafo. Não demorou muito e comecei a sentir 
falta de estudar. Decidi então fazer uma pós-graduação em Jornalismo 
Cultural. Para a monografia de conclusão do curso, todos os temas 
escolhidos pelos meus amigos eram sobre “coisas sérias” e questões 
culturais dentro do jornalismo. Eu pensei como seria interessante es-
tudar algo relacionado ao cinema e em especial de horror. Interessante 
ao menos para mim. 

Rabisquei um tema e fui até a minha futura orientadora. Expliquei o 
quanto gostava de filmes de horror e como eu queria trabalhar com esta 
temática. Inseguro, já fui com um plano B de um assunto mais “sério” 
e jornalisticamente cultural. Mas para a minha surpresa, a resposta foi 
positiva e ainda escutei que quando se gosta do assunto, metade dos 
problemas de pesquisa estão resolvidos. Estas me parecem palavras 
muito encorajadoras e as utilizo até hoje. 

9  Pesadelo final: a morte de Freddy (Freddy’s dead: the final nightmare, 1991, Rachel Talalay)
10  E o vento levou (Gone with the wind, 1939, Victor Fleming).

19



Com uma paixão tão grande, eu tentaria me envolver algum dia com a 
produção audiovisual de horror. Na ocasião eu morava na Inglaterra enquanto 
cursava o mestrado de Jornalismo Televisivo Internacional e conheci um 
pessoal que estava produzindo um longa-metragem chamado Zombie Hood11. 
Não demorou muito e logo me juntei ao time como operador de câmera e 
por praticamente um ano nos encontrávamos todos os finais de semana para 
o processo de pré-produção e das próprias filmagens. Acabei voltando para 
o Brasil antes das filmagens serem concluídas e a etapa de edição demorou 
um longo período. Depois de alguns anos finalmente assisti ao filme e posso 
garantir sem medo de errar que se trata de um filme muito ruim. Não do 
aspecto técnico ou de maquiagem. O problema foi realmente de roteiro. No 
entanto, mesmo com um resultado negativo, foi extremamente divertido e 
de grande aprendizado estar envolvido na produção de um longa de horror. 
Guardo com carinho o DVD da minha estante de filmes.   

Além do mestrado na Inglaterra, de cunho profissional, fiz também 
um acadêmico no Brasil. Em ambos pesquisei cinema de horror e isto 
me fez ficar ainda mais apaixonado por este universo. Este livro foi 
resultado da minha pesquisa de doutorado pela Universidade Federal 
de Pernambuco, concluído em 2018.         

A pesquisa acadêmica tende a ser considerada por algumas pessoas 
como chata. Mas ao trabalhar com um tema que se gosta, o processo 
torna-se agradável, atrativo e desafiador.  Em algumas ocasiões me sen-
tia como um arqueólogo em busca de pistas, dados e informações para 
confirmar ou negar possibilidades diante dos objetos escolhidos para 
análise. O estudo dos dados acaba se tornando um elemento motivador 
para a pesquisa diante de algo que eu tanto respeito.

Sim, eu respeito o cinema de horror, seus realizadores e seus fãs. 
Gosto de todos? Claro que não. Assim como todo apaixonado por cinema, 
tenho meus filmes favoritos e aqueles que não gosto. Posso inclusive 
reconhecer a importância de uma obra, mas não gostar dela. Acredito 
que pela variedade e pelos inúmeros subgêneros que abraçam o horror, 
é impossível colocar todos os filmes no mesmo pacote. 

11  Zombie Hood (2013, Steve Best).
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O meu respeito molda a minha relação com o gênero. Quando tenho 
a oportunidade de viajar internacionalmente, ao depender do destino, 
tento ver se alguma produção que me é querida foi gravada naquele país. 
Este pensamento já me rendeu momentos memoráveis. 

Em 2015, por exemplo, passei uma semana em Los Angeles em 
uma viagem de lazer. Sempre quis conhecer Hollywood e com certeza 
foi uma das viagens mais especiais que já fiz. Los Angeles está longe 
de ser uma cidade bonita, mas foi muito especial conhecer estúdios e 
visitar locações de filmes tão significativos. Você se lembra que falei 
que E o vento levou é meu filme favorito? Pois durante uma visita 
ao Chinese Theater, onde na entrada existe um pequeno museu com 
roupas e objetos de clássicos da sétima arte, me deparei com o vestido 
verde de cortina usado por Scarlett O’Hara na trama. Quem assistiu ao 
filme com certeza se lembra desta cena como uma das mais memorá-
veis. E diante de mim estava aquele pedaço de pano, mas que possui 
uma estranha relação com quem é admirador da obra. Permaneci um 
bom tempo olhando e observando cada detalhe daquele tecido que 
tem quase 80 anos.  

No entanto, entre estúdios, ruas que serviram de locações, calçadas 
da fama, prédios, o Kodak Theather e até um show de Elvira, a rainha 
das trevas, com direito a backstage e autógrafo, a atração que mais me 
atraiu ficava em uma pacata rua que fazia esquina com a famosa Sunset 
Boulevard. Eu sabia que a icônica casa de A hora do pesadelo, uma 
residência de verdade, ficava em Los Angeles. Procurei o endereço e 
separei um fim de tarde para ir até o lugar. 

Diante de mim estava o cenário de um dos principais filmes da mi-
nha infância e adolescência. Preservada e praticamente igual ao filme de 
1984, meus olhos pareciam não acreditar. Apenas fiquei parado olhando 
alguns minutos para a casa. Não podia demorar, uma vez que se trata 
de uma residência de verdade e uma família mora por lá. Fiquei com 
medo dos vizinhos chamarem a polícia ao verem uma pessoa estranha 
parada em frente a casa. 
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Fiz rapidamente algumas fotografias, incluindo algumas selfies, e saí 
do local. Com certeza é um dos registros que mais tenho orgulho de ter 
feito. Possuo uma foto ampliada em um porta-retratos na sala da minha 
casa. Gosto muito de me ver nela com um olhar bobo e de admiração 
dentro do sorriso de um fã diante de algo representativo.

É impressionante como alguns fãs vão além do simples gosto ou 
admiração. Para parte das pessoas, estar diante de um cenário ou mesmo 
próximo de um ator que fez um personagem específico representa quase 
um culto tamanho a admiração e respeito. Eu não conseguiria explicar 
tudo o que senti diante da casa, mas lembro depois de ter estado no local 
ter ido jantar e ficar apenas revendo as fotos. Quase como se eu próprio 
não acreditasse. 

É interessante como esta questão acaba sendo muito representativa 
para o histórico de cada pessoa. Antes e depois de Los Angeles, fiz outras 
viagens e tive o privilégio de conhecer outros cenários de filmes que 
considero de grande importância. Em Nova Iorque fui ao edifício Dakota, 
onde O bebê de Rosemary12, foi gravado. Já na Inglaterra descobri que o 
castelo usado em Rocky horror picture show13, é hoje um luxuoso hotel. 
Não tive dúvidas, peguei um trem e fui passar um dia no local. Uma das 
minhas férias reservei para ir até a Transilvânia. 

Em algumas destas viagens também conheci alguns atores e atrizes, 
produtores e diretores que trabalham no gênero. Destes, destaque para 
Richard Brooker e Ari Lehman. Brooker foi o Jason em Sexta-feira 13: 
parte 3, e Lehman, foi o Jason criança em Sexta-feira 13. Falei acima 
que o primeiro filme da franquia Sexta-feira 13 que vi foi justamente 
o terceiro. E aqui vamos novamente para a nossa memória afetiva. De 
longe não é o melhor filme da saga, mas foi meu contato inicial com 
o assassino mais famoso do cinema. E lá estava eu conversando com 
Jason de Sexta-feira 13: parte 3. 

12  O bebê de Rosemary (Rosemary’s baby, 1968, Roman Polanski).
13  Rocky horror picture show (The Rocky horror picture show, 1975, Jim Sharman).
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Bater papo com os dois Jasons foi uma experiência muito agradá-
vel. Ambos muito atenciosos. A maioria dos envolvidos com cinema de 
horror trata muito bem seus fãs. Lehman inclusive foi tão gentil que me 
presenteou com um CD da banda dele, a qual eu confesso, nem sabia que 
existia. E claro, pedi ao final para fazer uma foto com os dois. Alguns 
anos depois Brooker faleceu. Um monstro sagrado que tive o privilégio 
de conhecer foi o incrível Zé do Caixão. Além do bate-papo, autógrafo 
e foto, ganhei até uma praga do mestre do horror. 

Após tantas boas lembranças, gosto de ver este livro, assim como os 
que lancei anteriormente, como uma espécie de agradecimento ao gênero. 
Durante os mestrados e o doutorado pude conhecer muitos pesquisadores 
que estudam o cinema de horror e é muito prazeroso perceber como a 
própria academia está aberta para pesquisas referentes ao gênero. Quanto 
ao futuro, com certeza o horror vai continuar lançando obras das mais 
assustadoras até as mais sem graça. Nenhum gênero é marcado apenas 
por títulos brilhantes e seria desnecessário exigir que o de horror assim 
o fosse. Trata-se de um gênero que nasceu com o cinema e desde que o 
trem chegou na estação Ciotat em 1895 que não parou de evoluir, crescer, 
se adaptar, e, como é típico da sétima arte, envolver, atrair e encantar, 
mesmo que este encantamento venha na forma de medo. E que venham 
os próximos filmes.  
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Em frente a casa de A hora do pesadelo, em Los Angeles, EUA.

Entre dois Jasons, (Richard Brooke, de Sexta-feira 13 - parte 3 e Ari Lehman, 
de Sexta-feira 13), Nottingham, Inglaterra.
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Adrienne King em Sexta-feira 13, 1980.
Copyright © Paramount Pictures.



INTRODUÇÃO
_______________________________________

O 
presente trabalho surgiu como consequência da pesquisa de 
mestrado realizada por este autor. Sob o título Fronteiras 
do medo: semelhanças produtivas e diferenças culturais em 

Ringu e O chamado, o estudo trabalhou reenquadramentos temáticos entre 
o filme de horror14 japonês Ringu15, de 1998, e seu remake16 norte-ame-
ricano O chamado17, de 2002. Os resultados apresentados na dissertação 
responderam aos objetivos propostos para o mestrado, que resultou em 
livro Fronteiras do medo: quando Hollywood refilma o horror japonês 
(Editora Estronho, 2015). No entanto, a pesquisa também gerou o surgimento 
de questões mais amplas ligadas ao crescente número de refilmagens no 
século XXI de produções canônicas de horror dos EUA.

É importante destacar que não é de hoje que o cinema produz 
remakes. Dentre os motivos para a realização de refilmagens, as me-
lhorias técnicas que foram surgindo já nas primeiras décadas do século 
XX respondem como fatores para justificar novas versões de obras 
já conhecidas. Assim, não é novidade que o gênero horror tenha sido 
marcado por refilmagens no decorrer da sua história.

14  Torna-se necessário apresentar a possível diferença entre terror e horror para o cinema. Apesar de 
não existir uma concordância entre pesquisadores, críticos e até mesmo público, a ideia de terror 
responde como um sentimento de medo diante de algo que vai acontecer. Já o horror costuma 
ser compreendido como um sentimento que ocorre depois de algo assustador é visto, ouvido ou 
experimentado. Para este trabalho, será condicionada a utilização da palavra horror com exceção 
de quando forem reproduzidas citações nas quais os autores se referem ao gênero como terror. 

15  Ringu (1998, Hideo Nakata).
16 Autores que pesquisam o tema como Verevis (2006), Forrest e Koos (2002) deixam claro que uma 

definição única e exata do que é um remake não é tarefa das mais simples. Por este motivo foi 
separado o capítulo dois deste trabalho para aprofundar esta análise. Este livro vai usar remake 
e refilmagem como sinônimos.

17  O chamado (The ring, 2002, Gore Verbinski).
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Durante a pesquisa, foi constatado um expressivo aumento da quan-
tidade de remakes de horror no século XXI. Apenas para um vislumbre 
rápido destes números, o banco de dados cinematográfico mais completo 
da atualidade, o Internet Movie Database (IMDb)18, aponta que cerca 
de seis refilmagens de horror foram produzidas nos anos 1980 e 19 no 
período de 1990. Tais números aumentaram de maneira expressiva entre 
2000 e 2009 com um total de 52 remakes de filmes de horror. Já entre 
2010 e 2018, este número está em 59 refilmagens. Esta quantidade não 
é exata, mas serve de estimativa. 

A realização de remakes se configura numa prática comum no 
sistema de produção cinematográfica em larga escala, como, por exem-
plo, no modelo produtivo de Hollywood. Inicialmente, a maioria destas 
refilmagens costuma ser produzida por dois motivos principais, embora 
existam outros. O primeiro é relacionado à ideia da refilmagem como 
um produto considerado de fácil reconhecimento para ser consumido 
pelo público enquanto o segundo é compreendido como uma justifica-
tiva de modernizar o filme original para este público atual ter interesse 
pelos novos títulos.

Este conceito de modernizar o produto audiovisual no século 
XXI parece dialogar com a questão da aceleração do fluxo narrativo 
fílmico presente nos dias atuais. Tal questão tem ligação direta com 
o que David Bordwell (2006) chama de continuidade intensificada e 
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2009) chamam de hipercinema do 
século XXI. Trata-se do cinema que parece ter no excesso uma das 
suas definições. Estas características não surgem por acaso, mas por 
meio do próprio processo histórico do cinema. O modo de vida atual 
onde as pessoas estão acostumadas com rapidez e pluralidade de te-
las para consumo audiovisual também parece reverberar em parte da 
produção de obras audiovisuais. 

18 Disponível em: <https://www.imdb.com/search/keyword?keywords=horror=-movie-remakessort-
moviemeter,ascsmode=detailspage=1sref_=kw_nxt >. Acesso em: 08 set. 2018.
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Esta ideia de fluxo narrativo mais acelerado nas refilmagens, e no 
próprio cinema mainstream19 contemporâneo, costuma ser identificada 
por meio de uma série de elementos estilísticos como cortes e planos20 
cada vez mais curtos. Bordwell (2006), por exemplo, define que nas 
décadas de 30 e 60, o tempo médio do plano era de 8 e 11 segundos. Na 
década de 70, este tempo foi reduzido para entre 5 e 8 segundos. Como 
consequência, Bordwell afirma que hoje existe uma edição mais “rápida” 
do que qualquer época do cinema e isto torna o filme mais acelerado. 

Esta característica vai ter um impacto direto na quantidade de planos 
de uma película, o que reverbera na “velocidade” do filme. Seguindo 
aferição feita para a realização deste trabalho, o filme Sexta-feira 13, 
de 1980, com 95 minutos, possui 558 planos. De modo comparativo, 
o remake, de 2009, com 97 minutos, possui 1741 planos. Já o filme A 
hora do pesadelo, de 1984, com 91 minutos, possui 958 planos enquan-
to o remake21, de 2010, com 95 minutos, possui 1719 planos. Ambas 
as refilmagens já trazem a utilização de planos mais curtos e parecem 
surgir como consequência de uma estética comumente encontrada em 
videogames, clipes musicais e campanhas publicitárias vinculadas na 
televisão. Além disso, os planos “rápidos” tornaram-se comum nos novos 
filmes exibidos tanto nas modernas salas multiplex como também em 
aparelhos de celular ou em outras mídias móveis.

No entanto, apesar da sua importância, é identificado que existem 
outras questões capazes de auxiliar na identificação de aceleração do fluxo 
narrativo fílmico contemporâneo. Por este motivo, é possível propor inves-
tigar questões que incluem movimentos de câmera, utilização e variação 
de lentes, movimento dentro do quadro fílmico, mise-en-scène, questões 

19 Filmes de alto poder de retorno financeiro nas bilheterias com atores e atrizes famosos e que 
pertencem a grandes estúdios com capital para bancar a divulgação internacional. As temáticas 
destas produções são de forte apelo comercial.

20 Plano é uma das palavras mais comuns e mais escorregadias do cinema. Além do plano definido 
por Aumont e Marie (2011) como o que está entre dois cortes, o plano também é o nome dado 
para o principal componente do enquadramento ao definir qual é a distância entre a câmera e o 
objeto que está sendo filmado. Pode-se citar o plano aberto, o plano médio, o plano fechado como 
três principais formatos, embora existam diversos outros mais específicos.

21  A hora do pesadelo (A nightmare on Elm Street, 2010, Samuel Bayer).
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sonoras, entre outras possibilidades. Destaca-se através de um parêntese 
que estas leituras referentes ao fluxo narrativo fílmico não existem apenas 
nas refilmagens de horror do século XXI, mas em boa parte das produ-
ções mainstream contemporâneas atuando como tendências estilísticas.

Esta investigação se mostra necessária, uma vez que a maioria 
das refilmagens de horror dos últimos anos parece se encaixar nestas 
características comuns ao cinema mainstream contemporâneo. Ou seja, 
estamos diante de um fenômeno atual. Em função do expressivo número 
de títulos de horror do passado que ganharam novas versões nos últimos 
anos e do fato destes títulos possuírem características estilísticas seme-
lhantes que dialogam com a aceleração do fluxo narrativo, podemos nos 
questionar se estamos diante de um filão de mercado dentro do gênero 
horror. A ideia de filão dialoga com questões mercadológicas.

O objetivo principal deste livro é identificar as características das refil-
magens de horror contemporâneas por meio da aceleração do fluxo narrativo. 
A metodologia deste trabalho inclui revisão bibliográfica para definições de 
pontos de aceleração do fluxo narrativo e análise fílmica para coleta de dados.

Foram escolhidos três filmes – lançados no período de 1978 até 
1982 – e seus respectivos remakes, para análise como estudos de caso. 
Os títulos escolhidos são: Despertar dos mortos, 1978; Sexta-feira 13, 
1980); e Poltergeist, o fenômeno, 1982)22. No nosso recorte, Despertar 
dos mortos é um filme do subgênero zumbi, Sexta-feira 13 responde 
como slasher e Poltergeist, o fenômeno é um título de casa assombrada. 
Este fenômeno deve ser estudado como algo que atravessa uma rotulação 
temática para se formatar através de elementos de linguagem, neste caso 
a aceleração do fluxo narrativo. 

Este livro é dividido em quatro capítulos. No primeiro, Gêneros e 
horror, é analisado o que é o gênero fílmico com destaque para o cinema 
de horror compreendendo o processo de surgimento, transformação e 
sobrevivência de alguns gêneros. Também destacam-se as questões de 
categorização através de subgêneros e ciclos. 
22  Despertar dos mortos (Dawn of the dead, 1978, George A. Romero); Sexta-feira 13 (Friday the 

13th, 1980, Sean S. Cunningham); Poltergeist, o fenômeno (Poltergeist, 1982,Tobe Hooper).
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O capítulo dois recebeu o título de O remake. Uma análise sobre o 
conceito da refilmagem cinematográfica e suas diversas possibilidades. 
É apresentado o que é um remake, quais as diferenças entre refilmagens 
e adaptações e trazidos dados e exemplos, não apenas referentes ao 
cinema de horror, mas ao fazer fílmico de maneira geral.

O capítulo três, A aceleração do fluxo narrativo, analisa a ideia do 
filme mais rápido. Trata-se de um capítulo de grande importância para 
esta pesquisa. São utilizados alguns dados defendidos por importantes 
pesquisadores como Bordwell, Kristin Thompson e Barry Salt, que já 
percorreram este caminho discutindo importantes questões. O trabalho 
deles ganha continuidade com uma análise sobre a velocidade indo 
além da prática da montagem, instituindo outras formas de medição e 
as questões da continuidade intensificada e do hipercinema no século 
XXI. Também é importante compreender como as mudanças fílmicas 
dialogam muitas vezes com o modo de vida das sociedades nas quais 
os filmes são produzidos e exibidos.

Estes três primeiros capítulos trazem dados capazes de permitir 
uma leitura comparativa dos filmes escolhidos para a análise no capítu-
lo quatro – Análise entre os filmes –, no qual são estudados os filmes 
originais e suas refilmagens. Ao final, o trabalho mostra a formação de 
uma tendência contemporânea que está acontecendo diante dos nossos 
olhos, em parte das produções fílmicas do gênero horror, e que dialoga 
com tendências estilísticas do cinema mainstream. A temática proposta 
pode ir além de obras de horror e trazer importantes contribuições para a 
produção fílmica contemporânea. E como a prática da refilmagem está 
associada à própria história do cinema, nos parece necessário traçar um 
perfil atual que dialoga com este fenômeno em atividade.

31



“Eles estão vindo pegar você, Barbra.” 
Johnny (Russell Streiner), Noite dos mortos-vivos, 1968.



“Eles estão vindo pegar você, Barbra.” 
Johnny (Bill Moseley), Noite dos mortos-vivos, 1990.
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