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RESUMO: A relação entre o terror e a infância foi encarada de forma muito conturbada ao                

longo dos anos. Seria possível considerar o subgênero do terror infanto-juvenil? Existiria algo             

de recorrente nessas obras? Através da análise da animação O Segredo Além do Jardim              

(2014) e se utilizando dos diferentes efeitos do horror apontados por Stephen King (2007),              

discute-se nesse trabalho algumas características que podem ser percebidas nas produções de            

terror infanto-juvenil. 
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Introdução 

A partir da criação da classificação indicativa PG-13 (Não recomendado para criança            

menores de 13 anos) na década de 1980, o audiovisual presenciou o desenvolvimento de um               

improvável subgênero: o terror infanto-juvenil (ANTUNES, 2014; LESTER, 2016). O          

interesse de crianças e pré-adolescentes em filmes do gênero, assim como a existência de              

obras de horror que já flertavam com o direcionamento a esse público específico, data de               

muito anterior a esse período, mas essa restrição etária ofereceu aos criadores audiovisuais a              

oportunidade de aprimorar o subgênero com algumas produções de terror produzidas           

especificamente com essa audiência mais nova em mente. 

As incursões nesse subgênero não se limitaram ao cinema ou a produções live action              

tendo numerosos exemplos desde a própria década de 1980 como O Caldeirão Mágico (1885)              

e Os Treze Fantasmas do Scooby-Doo (1985), versão da animação que investiu em             

referências mais diretas ao horror, ou contemporâneos como ParaNorman (2012) e           

Frankenweenie (2012) 一 todos possuindo variados graus de aceitação de público e crítica.  



 

Por que terror?  

Desde filósofos como Noël Carroll até escritores de ficção como H. P. Lovecraft, os              

estudos do terror oferecem uma diversidade de perspetivas. Esses estudos partem de, ao             

menos, um objetivo em comum: descobrir o motivo de tamanho atração que esse tipo de               

obra, mesmo possuindo o nítido objetivo de apavorar e amedrontar (sensações comumentes            

entendidas como negativas), exerce nas pessoas. Pensando nisso, surge o questionamento           

mais essencial: por que terror? No campo do audiovisual muito já se especulou sobre as               

razões que atraem os espectadores tanto para a frente da televisão, quanto para as salas de                

cinema.  

Em seu ensaio sobre o terror pelas artes, Dança Macabra (2007), o escritor             

norte-americano Stephen King argumenta que a atração das pessoas pelas obras de horror é              

consequente da sensação que as mesmas oferecem.  

Nós nos apoderamos do horror e o usamos para destruí-lo, um truque            
semelhante a se erguer uma pessoa pelos cadarços de seu sapato. Por            
um instante, o medo mais profundo [...] foi extirpado. Vai tornar a            
crescer, mas isso fica para depois. Por ora, o pior já passou e nem foi               
tão ruim assim, no fim das contas. Houve aquele momento mágico de            
reintegração e segurança no final, a mesma sensação de quando a           
montanha-russa para no fim da corrida e você e sua namorada se            
levantam, os dois ilesos. (KING: 2007, p. 30) 

 

Como também ilustra o escritor R. L. Stine, consagrado escritor de livros de terror              

infanto-juvenil, as obras “devem ser como montanhas-russas 一 assustadoras, mas com a            

compreensão de que tudo ficará bem no final”. (STINE, 2018) Nesse mesmo ensaio, King              

cunha três distintas categorias de efeitos produzidos pelo horror em sua audiência: Terror,             

Horror e Repulsa. O Terror seria o sentimento mais sutil de se alcançar por ocorrer de                

maneira mais subjetiva. Seria “o medo daquilo que é apenas sugerido pela narrativa, isto é,               

por aquela especulações desconfortáveis que o leitor precisa fazer diante do que a narrativa              

não diz” (FRANÇA, 2008, p. 6). O Horror seria uma combinação entre a sensação subjetiva e                

física no espectador recorrendo mais a um apelo visual, onde “a contemplação de             

monstruosidades, anormalidades ou de eventos sobrenaturais seriam causas potenciais”         

(ibidem, p. 7). Já o efeito de Repulsa seria causado quando o espectador se depara com                

“coisas que são convencionalmente entendidas como repulsivas - aquelas que provocam um            



mal-estar físico e as que provocam algum tipo de indignação moral” (ibidem, p. 7). Na               

Repulsa estariam contidas as narrativas de violência mais explícita, por exemplo. 

 
Por que terror infanto-juvenil? 

Mais complexo do que analisar a relação do horror com o público em geral é               

considerarmos uma possível relação positiva entre o gênero e o público infanto-juvenil.            

Muita dessa dificuldade é decorrente da abordagem dicotômica da sociedade que, por um             

lado, influenciada pelo lançamento de Seduction of the Innocent (1954) de Fredric Wertham,             

temeu a influência negativa que as histórias em quadrinhos de horror poderiam ter nos              

jovens; e que, por outro, realizou testes de mercado com crianças e pré-adolescentes para              

filmes de terror que continham violência explícita . Existe um nítido sentimento, misto de             1

preocupação e interesse, nessa relação. 

Encaro a capacidade imaginativa dos espectadores menores, assim como a definição           

de King para o efeito de Horror, como aspectos-chaves para analisarmos as obras do terror               

direcionadas ao público infanto-juvenil. Sobre essa questão, Stephen King propõe que as            

crianças seriam “o público perfeito” (ibidem, p. 122) fundamentando seu argumento           

principalmente nessa força imaginativa que elas possuem e que, para ele, iria ser o elemento               

que as fariam capazes de chegar a uma superação do medo no seu próprio entendimento.  

As obras de terror infantil, por mais complexas que sejam de se caracterizar             

(LESTER, 2016), possuem alguns elementos recorrentes que podem ser identificados como,           

por exemplo, a atribuição do assustador mais ligado ao visual一 característica que relaciono              

aqui com o efeito Horror definido por King 一, além de trazerem referências             

metamorfoseadas do universo de terror adulto (seja em tropos do gênero ou versões de              

criaturas consagradas na cultura popular) para o público infanto-juvenil. 

Um exemplo desse tipo de obra seria a animação O Segredo Além do Jardim (2014). 

O Segredo Além do Jardim (2014): Terror infanto-juvenil, mas ainda terror?!  
Dois meio-irmãos caminham por uma soturna floresta. Eles estão perdidos e, exceto            

pelo parentesco pré-estabelecido, não possuem nada em comum além de um objetivo: voltar             

para a casa. Esse poderia ser o início de João e Maria, mas, na realidade, trata-se dos instantes                  

1 “Os pesquisadores da Columbia Tristar entrevistaram 50 crianças de 9 a 11 anos para avaliar                
conceitos para a sequência de "Eu sei o que você fizeram no verão passado", um slasher com um                  
assassino equipado com um enorme gancho [...]” (CARVAJAL, 2000). 



iniciais da animação estadunidense O Segredo Além do Jardim (2014). A presença de signos              

tanto de contos de fadas, quanto de obras do terror, é uma constante durante toda a obra.  

Acompanhamos a aventura de Wirt e Greg através de territórios fantásticos enquanto            

tentam retornar para a casa. No caminho, eles se deparam com criaturas monstruosas tais              

quais um lobo gigantesco, uma menina possuída e, a mais traiçoeira delas, a Fera.  

Desde seus cenários, a estranha floresta conhecida como Desconhecido e a grande            

mansão digna de um romance gótico, até os personagens secundários que surgem a cada novo               

episódio, a animação dialoga conscientemente com a imagética do gênero terror e o             

transmuta para o seu público-alvo. Essa conversão realizada, principalmente em relação ao            

tom e estética, consegue balancear a trama atingindo o efeito de Horror através de elementos               

visuais como cenários sombrios e criaturas monstruosas. Uma das distinções características           

que podemos apontar nessas produções é a dose superior de alívios cômicos se comparado              

com o horror para o público mais velho ー ocorrendo em seguida a momentos de tom mais                 

pesado, atenuando-os.  

Mesmo ultrapassando algumas barreiras da estética e conteúdos esperados em uma           

animação infantil (seja no tom bastante sombrio, seja na aparência de algumas criaturas, ou              

ainda nos temas abordados como a morte e depressão), a série nunca perde de vista alguns                

fatores: a reintegração e segurança de seus protagonistas, e a forma com que eles lidam com a                 

situação do horror da sua própria maneira.  

Wirt e Greg conseguem superar cada novo obstáculo que surge nesse caminho de             

volta pra casa em seus próprios termos (KING, 2007) 一 na maioria das vezes de forma                

totalmente inesperada com soluções que tensionam a verossimilhança dos espectadores mais           

velhos, mas vistas como possíveis pelo seu público-alvo. O lobo gigante do primeiro episódio              

(O Velho Moinho de Grãos) era, na realidade, um cachorro enfeitiçado. No episódio Amor              

Louco, os fantasmas da mansão não passavam de dois moradores humanos que estavam             

compartilhando a mesma gigantesca mansão sem que soubessem. A bruxa não era a vilã, mas               

a aparentemente frágil garota que a personagem tomava conta era possuída por um perigoso              

demônio. O amedrontador gorila que assombrava uma escola se tratava de um homem preso              

em uma fantasia. Todas essas peripécias possuem em comum a forma com que os irmãos as                

solucionam da sua própria maneira particular utilizando constantemente a imaginação. 

Vale notar também que, ao final da narrativa, os personagens se encontram            

reintegrados ao seu mundo natural e, ao menos naqueles instantes, em segurança.  



Considerações Finais 

O terror infantil possui transmutações de elementos presentes nas obras direcionadas           

para o público adulto com o objeto de atenuar certo aspectos para o seu público, não                

significando com isso que existam temas-tabu que não podem ser tratados nessas histórias ou,              

muito menos, que esse subgênero não exista. Os princípios de reintegração e segurança,             

citados por King, mostram-se importantes também nessas obras. A animação O Segredo            

Além do Jardim consegue ilustrar ao longo dos seus episódios algumas das características das              

produções de horror infantil, a busca pelo efeito de Horror e o agenciamento da estética do                

gênero para um público mais novo. 
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