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RESUMO

A pesquisa busca analisar as estruturas dos curtas-metragens de horror com duração de quinze segundos estabelecendo suas origens formais no 
sistema de atrações, que busca a atenção e arrebatamento do espectador em tempo mínimo. Para tal, o trabalho parte de conceitos e discussões 
acerca da temporalidade da narrativa, passa pelo aprofundamento teórico da estética de atrações, convenções do horror, até a problematização 
de experiências cinematográficas contemporâneas, como estas têm reconfigurado o gênero através de novas formas de se contar histórias e, 
sobretudo, de assisti-las. O principal objetivo da pesquisa é analisar tanto o fenômeno quanto a estrutura dos curtas-metragens de horror com 
duração de quinze segundos além da perspectiva narrativa e, portanto, aproximando-se do regime de atrações e, a partir daí, estabelecer um 
diálogo direto com os processos contemporâneos que não se relacionam necessariamente ou tampouco exclusivamente com os estudos da 
narrativa, mas com o modo que uma sociedade, em seu próprio tempo, vivencia suas experiências espectatoriais. Embora também seja objetivo 
deste trabalho, a análise de aspectos vinculados à compreensão da narratividade das histórias curtas; investigação das convenções do gênero 
horror no cinema e como elas são adaptadas à dinâmica dos curtas-metragens; a abordagem do gênero no cinema contemporâneo, suas 
perspectivas, caminhos e tendências; bem como a própria discussão acerca do dispositivo, é importante salientar que o objeto de estudo aqui são 
os filmes e o modo de vê-los. A pesquisa estabelece seu corpo teórico a partir de três grandes campos que vão desde os estudos sobre a 
temporalidade da narrativa – microrrelatos, micronarrativas – originalmente abordados pela literatura, mas que tratam de assuntos bastante 
pertinentes e caros aos curtas-metragens, como brevidade, concisão e fragmentação. O propósito é de aproximar as características das 
micronarrativas dos resultados impactantes do horror em curta-metragem. Em um segundo momento a pesquisa apresenta um aprofundamento 
teórico acerca do cinema de atrações, termo que remete ao chamado primeiro cinema, especialmente sua primeira década de existência, quando 
os filmes, em sua maioria, não possuíam características expressamente narrativas e buscavam a atenção do espectador através de impactos e 
estímulos visuais efêmeros, expondo suas principais características – estética, modo de produção, contexto histórico – e estabelecendo uma 
conexão direta com os mecanismos e efeitos desejados pelo cinema de horror, aproveitando para discorrer sobre as convenções do gênero, 
chegando até suas funcionalidades e aplicabilidades nos curtas-metragens. A última seção da pesquisa trata dos aspectos espectatoriais dos 
filmes de horror, ou seja, sua recepção, modos de assisti-los e a experiência do espectador com o gênero em uma metragem tão curta, 
especialmente diante do surgimento de novos dispositivos cinematográficos – por onde estes curtas metragens, em sua maioria, circulam e têm 
visibilidade – como por exemplo, a tela do celular e a internet, de um modo geral. Até o presente momento, a pesquisa – que se encontra em 
andamento e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2020 – aponta como principal resultado, a conclusão que os curtas-metragens de 
horror com duração de quinze segundos difundidos na internet pelo festival “15 Second Horror Film Challenge” revivem o cinema de atrações, 
oferecendo ao espectador estímulos visuais de alto impacto em pequenas doses a fim de satisfazerem sua ânsia por arrebatamento, numa época 
em que este tem sua atenção disputada por inúmeros tipos de informações, entretenimentos, distrações visuais e sonoras permanentemente, 
fazendo com que em determinado sentido, o espectador contemporâneo se assemelhe muito ao do final do século XIX na maneira de lidar com 
sua experiência visual-imagética-sensorial.
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