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RESUMO:  

As histórias de terror fazem parte do imaginário do ser humano; o prazer em sentir medo e 
a arte de infligi-lo não tardaram a conseguir seu espaço, a partir do final do século XIX, 
naquela que seria a manifestação artística mais influente nos anos que se seguiram: o 
cinema, surgiram diversas produções com enredos direcionados ao medo. Hoje em dia, a 
indústria dos filmes de terror gera bilheterias milionárias, e atraem a atenção de muitas 
pessoas. Contudo, muitas pessoas sentem medo, angústia, ansiedade, após assistirem 
alguns filmes, coisas cotidianas, por vezes se tornam difíceis, tal como ficar sozinho no 
escuro, ou dormir sozinho.  Devido a isso, o objetivo deste trabalho é refletir sobre como o 
comportamento das pessoas é afetado após ver um filme de terror. Será que determinadas 
idades ou gênero são mais ou menos influenciadas pelos filmes? A imaginação ocasionada 
pelos filmes de terror poderia afetar os jovens negativamente? A fim de cumprir tais 
objetivos, em primeiro momento foi pesquisado sobre os filmes de terror, compreendendo 
quando surgiram e quais histórias contavam. Em seguida, foram aplicados questionários 
sobre os filmes de terror, a fim de contabilizar os que as pessoas consideram mais 
assustadores e que fizeram mais sucesso. A partir desse questionário pode-se perceber 
que os filmes de maior repercussão são: Annabelle, It, Chucky. Além disso, serão 
analisadas as respostas de acordo com várias idades, com o objetivo de descobrir quais 
idades são mais influenciáveis pelos filmes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A imaginação é uma característica de seres humanos, principalmente, por conta de 

ter um pensamento avançado. Ou seja, temos conhecimento melhor, e ela é a responsável 

por essa atividade. E além disso, ele é também diferente em cada indivíduo, varia em cada 

fase da vida e quando bem administrada pode permitir que tenhamos maior controle sobre 

vários âmbitos das nossas vidas. 



 
As histórias de terror sempre fizeram parte da imaginação humana; o 

entretenimento que faz as pessoas sentirem medo, a partir do final do século XIX, naquela 

que seria a manifestação artística mais influente nos anos que se seguiram: o cinema. Entre 

as quatro paredes da sala escura, assistir a um filme de terror tornou-se uma atividade 

totalmente dissociada de qualquer outro gênero cinematográfico; quem estava lá sabia bem 

que sensações encontraria.Hoje em dia os filmes antigos podem parecer mais engraçados 

do que de terror pois na época as pessoas sentia medo porque era seu começo e as 

pessoas ainda não tinha a tecnologia que existe hoje em dia.  

O curta-metragem ``Le Manoir du diable” publicado em 1896, de Georges Méliès, é 

considerado como o primeiro filme de terror da história do cinema. sua história e sobre 

encontro com diabos e fantasmas, a curta-metragem tentava divertir mais o público do que 

dar medo. 

            Esta pesquisa se propõe a analisar três filmes de terror que tiveram destaque nas 

bilheterias e se consagraram perante o público. São eles: Anabelle, Chucky e IT. É 

importante lembrar que os mencionados títulos possuem não somente um único longa 

metragem, todavia, aqui, objetiva-se analisar somente os últimos filmes de cada saga, ou 

seja, os mais atuais.  

 
Imagem 1: Anabelle. Fonte: https://observatoriodocinema.uol.com.br/filmes/2019/06/video-revela-nova-vila-assustadora-

de-annabelle-3-a-noiva 
 

O primeiro filme escolhido foi “Anabelle”, lançado em 2019, realizado pelo diretor Gary 

Dauberman. O enredo desse filme conta a história de Ed e Lorraine Warren mantêm que a 

boneca Annabelle trancada em uma sala de artefatos em sua casa, a sua filha passa sendo 

isolada pelos seus colegas de escola pelas coisas que ela fala que aconteceram em sua 

casa, a sua babá faz uma festa de aniversário pois ninguém acaba vindo além da sua amiga 

que era curiosa e queria saber mais do mistério, ela tenta entrar na sala de artefato e 

consegue ela entra e começa a tocar em todos os objetos amaldiçoados e deixa eles se 

soltar além disso ela abre a prisão que a annabelle estava  e com isso todo o mal está solto 

https://observatoriodocinema.uol.com.br/filmes/2019/06/video-revela-nova-vila-assustadora-de-annabelle-3-a-noiva
https://observatoriodocinema.uol.com.br/filmes/2019/06/video-revela-nova-vila-assustadora-de-annabelle-3-a-noiva


 
as tres amigas acabam sofrendo e sua noite acaba assim. Orçamento foi de US$30 Milhões 

e o lucro foi de US$231 Milhões 

"Os espíritos demoníacos não possuem coisas. Possuem pessoas (Annabelle 3)”. 

 
imagem 2: chucky fonte: https://heavyartillery.com/childs-play-2019/ 

 

O próximo filme é Childs play, Lançado em 2019, realizado com a ajuda do diretor 

Lars Klevberg o enredo fala sobre um garoto de 14 anos chamado andy que recebe 

presente da sua mãe,o buddy o boneco que era feito para ser amigável pois a sua 

formatação era diferentes dos outros ele era mais emocional, pois aprendia as coisas e 

falava tudo que ele ouvia e queria que o seu amigo não tivesse outros amigos além dele. 

Devido a isso, ele mata todas as pessoas que chegam ao redor do seu dono, se tornando 

um monstro.  

O orçamento do filme foi de 10 milhões USD. e o lucro foi de US$44,9 Milhões  

“Se eles não nos deixarem brincar, todos eles vão sumir” (Brinquedo 
Assassino, 2019). 

 

https://heavyartillery.com/childs-play-2019/


 

          
imagem 3: it. fonte:https://www.adorocinema.com/filmes/filme-208633/ 

 

Além desses, foi selecionado o filme “It”, lançado em 2019, realizado com a ajuda do diretor 

Andy Muschietti. O enredo do filme relata que depois de vinte e sete anos do terror que 

traumatizou os adolescentes que faziam parte do Clube dos Perdedores, através do acordo 

feito por eles os amigos se reúnem para tentar acabar com o mal da cidade. Com isso os 

amigos volta e o mike explica o jeito de matar o palhaço era um ritual, os amigos teria que 

procurar por lembranças e trazer até um certo local. enquanto isso pennywise (o palhaço)  

brinca com a mente deles e faz imaginar coisas horríveis mas eles conseguem combater. 

No final, alguns dos amigos deles acabam morrendo pois no final eles fazem o ritual e 

acabam com esse terror.  

           O orçamento foi de US$79 Milhões, e o lucro foi de US$473,1 Milhões. 

 

“Às vezes, nos tornamos o que tentamos esquecer” (IT. Capítulo 

05/09/2019). 

 

Com base nas informações acima, o projeto busca entender como os filmes de terror 

afetam a imaginação das pessoas, sobretudo das crianças e adolescentes.       

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Os filmes de terror  

Terror e o gênero que pode ser literário ou cinematográfico que traz conteúdo do 

sobrenatural com o objetivo de causar medo ao público,pode ser verificado em 

desenhos,fotografias,filmes,músicas e até em jogos,podemos concluir que esse gênero 

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-208633/


 
pode ser identificado em todo tipo de arte.Mesmo sendo um gênero muito interessante pois 

para algumas pessoas filmes de terror pode afetar psicologicamente e fisiologicamente o 

corpo deles, para pessoas cardiovasculares podem aumentar a dor no peito e a pressão 

arterial; além disso assistir filmes de terror produz medo, ansiedade, insônia e fobias, 

sensações que não são nada agradáveis (Guta Monteiro,2021) 

2.2 Os filmes de terror e as crianças  
      Dependendo da idade elas pode porque crianças de menos de 10 anos provável que 

ainda não saiba diferenciar o que é real e o que é falso e isso acaba passando pela 

imaginação deles também isso fará com que a criança tenha pesadelos e medo de dormir 

sozinha ou no escuro por ter lembranças de atos que aconteceram no filme que são 

desagradáveis e isso pode causar ansiedade, conforme Media Awareness Network filmes 

de terror podem deixar as crianças mais agressivas (Brooke Williams, 2017) porque em 

algum filme pode ter cenas de pessoas agressivas e assustadoras e a criança começa a 

agir da mesma forma e com a mesma intensidade.Se os pais quiser deixar o filho assistir 

uma longa-metragem desse tipo é bom sempre lembrar-los que nao e nada real e tentar 

explicar pra eles mais o jeito que é feito para que elas não tenham traumas pesadelos e etc. 

2.3 A evolução dos filmes de terror 
Acredita-se que o começo foi em 1896 com o filme/curta-metragem de terror chamada Le 

Manoir du diable (a mansão/castelo do diabo) com seus 2 minutos de duração esse filme 

marcou seu lugar com o primeiro filme de terror da história alguns anos depois surgiu mais 

filmes como O Gabinete do Dr. Caligari (1920), Nosferatu, o Vampiro (1922),Frankenstein 

(1931),Drácula (1931) e mais outros, alguns deles fizeram sucesso e tiveram mais filmes e 

outros não.exemplos dos que tiveram sucesso são panico, boneco assasino, anabelle, it 

entre outros. 

A diferença entre os filmes atuais e antigos e previsível pois hoje em dia uma pessoa vendo 

filmes daquela época normalmente não vai sentir medo mas para as pessoas daquele 

tempo era algo muito diferente e sobrenatural, então eles sentia medo, hoje em dia como 

as pessoas já são muito mais avançadas que antes, os filmes de terror estão cada vez mais 

assustadores, qualidade e efeitos que fazem muita diferença na apresentação do filme e só 

de ver o trailer,a curta metragem do filme já dá arrepio, com isso já podemos ver a diferença. 

 

3. OBJETIVO  



 
Objetivo geral:  

Esta pesquisa objetiva compreender se os filmes de terror podem influenciar a mente das 

pessoas, deixando-as mais propensas ao medo e ao nervosismo.  

Objetivo específico:  

- Comparar a imaginação de pessoas de várias idades, crianças, adolescentes e 

adultos ao assistir filmes de terror, verificando se a idade e o gênero são fatores 

decisivos. 

- Verificar os prejuízos que os filmes de terror podem ocasionar na mente das pessoas.  

 

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Hoje em dia, os filmes de terror fazem muito sucesso e são assistidos por milhões 

de pessoas. Muitos gostam das tramas de suspense e acham divertido o enredo criado em 

torno do medo. Muitos desses filmes são campeões de bilheteria e lucram muito dinheiro. 

Todavia, será que a prática de assistir filmes de terror não pode prejudicar o psicológico das 

pessoas? Crianças e adolescentes reagem da mesma forma que os adultos após ver um 

filme de terror? Como esses filmes afetam a mente das pessoas? 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, para tal, se utiliza de sites, livros e artigos para 

fundamentar o seu texto. A fim de cumprir tais objetivos, em primeiro momento será 

pesquisado sobre os filmes de terror, compreendendo quando surgiram e quais histórias 

contavam. Em seguida, serão aplicados questionários para os alunos do Colégio Interativa 

de Londrina, do 6º ano ao 3º do Ensino Médio, elaborado no Google Forms.  Neste, os 

entrevistados serão questionados sobre os filmes de terror, a fim de contabilizar os que as 

pessoas consideram mais assustadores e que fizeram mais sucesso. Além disso, serão 

analisadas as respostas de acordo com várias idades, com o objetivo de descobrir quais 

idades são mais influenciáveis pelos filmes.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com as pesquisas realizadas e os questionários aplicados para alunos do 6 ao ensino 

médio do Colégio de Interativa, foi possível encontrar algumas respostas para certas 



 
perguntas que possam ajudar na pesquisa, as pesquisas teóricas serviram para saber mais 

sobre o tema e os questionários serviu mais para a gente saber mais sobre o que as 

pessoas achavam dos filmes de terror e o que eles transmitiam para eles. 

 

    imagem 4:gráfico 1. fonte: autor 

 

No gráfico acima foi aplicada a seguinte pergunta: após ver um filme de terror você 

normalmente tem pesadelos? A maior parte respondeu não sendo 55,6% do total e os 

outros 44,4 responderam sim. 

 
imagem 5: gráfico 2. fonte: autor 

 

No gráfico acima foi aplicada a seguinte pergunta: após ver um filme de terror você tem 

medo de ficar sozinho? 

66,7% do total respondeu que sim, com isso podemos perceber que uma parte dos 

participantes são afetados após ver um filme de terror.  



 

 
imagem 6: gráfico 3. fonte: autor. 

 

No gráfico acima foi aplicada a seguinte pergunta: após ver um filme de terror você dorme 

tranquilamente no escuro? essa foi praticamente bem dividida pois 51% respondeu com sim 

e 48,9% respondeu com não. 

 
imagem 7: gráfico 4. fonte: autor. 

 

No gráfico acima foi aplicada a seguinte pergunta: você costuma assistir filmes de terror ? 

48% respondeu com sim, 33% com não e 20% com talvez. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível verificar que os filmes de terror podem afetar a imaginação e foi possível 

compreender o tema mas a parte dos experimentos práticos não foi realizada por causa que 

o projeto ainda permanece teórico. Ano que vem pretende-se realizar experimentos. mas 

através do questionário feito pode-se concluir que medo vem de pessoa para pessoa pois 

às vezes uma é mais corajosa que a outra, a imagem abaixo mostra uma das perguntas 

feitas que questiona o seguinte: Como se sente após ver um filme de terror ? 



 
Teve diversas respostas de pessoas falando que sente medo, se sente 

normal,desconfortável,paranoia e entre outros. Essa pergunta mostra a variedade de 

sentimentos que os filmes transmitem, mas analisando as respostas a maioria sente medo 

e isso é natural.  

 

         imagem 8: questão 5. fonte: autor. 

 

 

           imagem 9: gráfico 6. fonte:autor. 

 

 No gráfico acima foi aplicada a seguinte pergunta: Você acredita que os filmes de terror 

podem influenciar a mente das pessoas, deixando-as mais propensas ao medo e ao 

nervosismo? 93% respondeu com sim e 7% com não. 
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