
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a 4/07/2015 

 1 

 

O Resgate do Horror Clássico Através do Sucesso de American Horror Story
1 

 

Josimar Alexsandro de Lima Felix CORREIA
2
 

Maria Eduarda Barbosa da SILVA
3
 

Nayara Maria Villas-Bôas Gonçalves de ARAÚJO
4
 

Thiago SOARES
5
 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE 

 

 

RESUMO 

O presente artigo busca analisar o gênero horror presente nas séries de TV, tendo como 

produto o seriado American Horror Story, do canal estadunidense FX. Procuramos abordar o 

contexto em que a produção está inserida na cultura pop, e encontramos  na série referências a 

filmes clássicos do horror. Há quatro temporadas completas do programa: Murder House, de 

2011; Asylum, de 2012; Coven, de 2013 e Freak Show, de 2014, entretanto, a nossa análise 

será feita com cenas das três primeiras temporadas, além de um teaser, produto que faz parte 

do projeto de divulgação da série.   
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1. Apresentação 

 

Há pouco mais de uma década, a série Lost, de 2004, do canal estadunidense ABC, 

provocava uma verdadeira revolução na televisão e no modo de consumo de produtos 

televisivos. Lost trazia uma mitologia forte, carregada de drama, mistério e ficção científica 

que abriu espaço para que séries de TV de outros gêneros proliferassem e alcançassem 

popularidade elevada.  

O gênero horror já amargou tempos difíceis na televisão, com produções de baixo 

orçamento que beiram ao trash. Atualmente, esse segmento vem ganhando cada vez mais 

força no cenário mainstream. Podemos observar isso em produções de sucesso como The 

Walking Dead, produzida pelo canal pago AMC, e American Horror Story, que pertence à 

emissora FX e é o nosso objeto de estudo. Entre tantos produtos, escolhemos este porque 
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somos fãs do gênero horror e da série. Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, parceria que 

já criou outros fenômenos televisivos como a comédia musical Glee, por exemplo, vemos 

American Horror Story resgatar e se inspirar em filmes clássicos, como Frankenstein,  de 

1931; O Bebê de Rosemary (Rosemary’s Baby, 1968); O Exorcista (The Exorcist, 1973); O 

Iluminado (The Shining, 1980), e até mesmo Os Fantasmas Se Divertem (Beetlejuice, 1988), 

que traz uma interessante mescla de comédia e terror, características fortemente presentes em 

American Horror Story. O tom sombrio da produção tem inspiração na série de TV da ABC 

"Dark Shadows" (1966-1971), que a avó do criador Ryan Murphy o obrigava a assistir 

quando ainda era criança, para “fortalecê-lo”.  

 American Horror Story apresenta um conceito diferente de fazer seriado atualmente. 

Foi criada em formato de antologia, no qual cada temporada possui história fechada, ao invés 

da continuidade entre uma temporada e outra, tão usual na maioria das séries de TV. Já o 

elenco pouco se altera, com acréscimos ou saída de atores. A cada ano a abertura da série é 

modificada, assim como o subtítulo, que são recursos usados pela produção para distinguir as 

temáticas. Murder House, Asylum, Coven e Freak Show, são os subtítulos das quatro 

primeiras temporadas, que já situam o público sobre a história de cada ano.  

A estreia da série ocorreu em 5 de outubro de 2011, alcançando mais de três milhões
6
 

de espectadores apenas no episódio piloto. Nesse período, produções do mesmo gênero foram 

surgindo e conquistando o público na TV. É importante destacar que o gênero horror quase 

sempre esteve presente na televisão estadunidense. Um exemplo disso é a série de TV 

Sobrenatural (Supernatural), que estreou em 2005 e está no ar até hoje, do canal The CW, que 

aborda lendas urbanas e mitos do folclore sobrenatural dos Estados Unidos. Porém, 

observamos que Sobrenatural tem um alcance segmentado em uma TV voltada para o público 

adolescente. O lançamento de American Horror Story trouxe de volta o imaginário do horror 

clássico na cultura pop estadunidense e mundial, com qualidade e consolidação para a 

televisão. Influências do horror clássico dos filmes e seriados antigos, carregam a produção de 

sarcasmo, tensão sexual, mitologias, lendas urbanas, estética e questões sociais. Acreditamos 

que foi graças à série de Murphy e Falchuk que o gênero passou a ganhar mais espaço na 

televisão. 

 

 

 

                                                 
6
 Disponível em: http://variety.com/2014/tv/ratings/fxs-american-horror-story-returns-to-record-ratings-1201326044/. 
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2.  American Horror Story na Cultura Pop, Mainstream e Indústria do Entretenimento 

 

2.1 A inserção de American Horror Story na Cultura Pop 

American Horror Story é exibida por uma das emissoras de maior credibilidade nos 

Estados Unidos, a FX. No Brasil, o seriado vai ao ar pelo canal pago FX Brasil. O caminho 

para o gênero horror de Ryan Murphy foi crescendo junto com a emissora. Séries premiadas 

como Justified, de 2010 e Sons of Anarchy, de 2008, são produções da FX, que, aliás, têm 

séries de TV predominantemente nos gêneros drama e ação. 

O horror atual é movido a franquias repetitivas e histórias clichês. As séries que 

trazem em sua essência o horror começaram a fazer sucesso e originar lucro para as emissoras 

de TV. The Walking Dead (AMC), baseada em HQ, se tornou um fenômeno quando virou 

série, assim como os sucessos Supernatural (The CW) e The Vampire Diaries (The CW) que, 

apesar das temáticas de lendas de terror, possuem tramas que se desenrolam na aventura e 

conflitos familiares ou amorosos. 

American Horror Story vai além das produções citadas. Trouxe a popularidade de 

elementos representativos do horror e do choque e, apesar das inúmeras referências aos filmes 

e séries de terror antigos, traz um conteúdo relativamente inédito para a televisão, abrindo 

caminho para o surgimento de outros seriados pertencentes ao mesmo gênero como Salem 

(WGN) e Penny Dreadful (Showtime), por exemplo. A popularidade da série segue em rota 

ascendente. A  estreia da mais recente temporada (Freak Show), alcançou a audiência recorde 

de   10 milhões 
7
 de espectadores, e se tornou o programa mais assistido do canal FX em 20 

anos de história, até então.  

Com o produto inserido dentro da lógica midiática, da cultura do entretenimento e 

com modos de produção ligados à indústria da cultura (no caso, a televisão), acreditamos que 

American Horror Story está inserida dentro da cultura pop, que significa, de maneira mais 

detida, o enfrentamento teórico e empírico de um termo excessivamente usado no jornalismo 

cultural, no universo do entretenimento, no senso comum (SOARES, 2013). A série também 

se insere na próxima característica acerca dessa vivência pop, que hoje ultrapassa os limites 

entre o “real” e o “virtual” (essa linha tênue não existe mais). É graças ao mundo virtual que 

os produtos midiáticos ultrapassam fronteiras geográficas e geopolíticas, fazendo pessoas de 

diferentes localidades se unirem por afinidade a um determinado produto.   

 

                                                 
7 Informação divulgada pelo site estadunidense Deadline, disponível em: http://deadline.com/2014/10/american-horror-story-

freak-show-sets-new-fx-ratings-records-lands-5th-season-pick-up-850397/. 
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2.2 American Horror Story e a FX dentro do Mainstream 

Segundo Frédéric Martel (2012), a palavra mainstream significa “dominante” ou 

“grande público”, e se refere a um produto cultural que visa um público amplo. O seu objetivo 

é seduzir, e geralmente não está atrelado a nichos. American Horror Story é produzida pela 

FX, um canal pago norte-americano proveniente de um dos seis maiores estúdios de cinema 

dos EUA, a 20th Century Fox, fazendo a inserção da série no mainstream ganhar ainda mais 

força.  

A 20th Century Fox é proprietária de algumas redes televisivas abertas, como a Fox 

Television Shows, sendo a FX uma emissora com produções consideradas mais refinadas, e 

muitas vezes indicadas ao Primetime Emmy Awards
8
, o maior prêmio da televisão 

estadunidense. Segundo o site da premiação, a FX possui mais de 189 indicações 
9
aos prêmios 

Emmy, e American Horror Story, em suas três primeiras temporadas, acumula 51 indicações. 

Uma série popular e com muitas indicações ao Emmy, um prêmio que não é atribuído 

necessariamente às séries populares, é um dos indícios de que a série habita o mainstream. A 

inserção de atores consagrados do cinema, como Jessica Lange (King Kong, Tootsie), Kathy 

Bates (Titanic) e Angela Basset (Tina), também ajudou em sua popularização. 

O gênero horror, nos últimos anos, estava limitado a franquias como Jogos Mortais 

(Saw), uma produção que trouxe inovação em seus dois primeiros filmes, mas ficou fadada ao 

esgotamento de narrativa em suas continuações. A chegada de American Horror Story à 

televisão em 2011, com vários elementos dos grandes filmes de horror clássico, causou a 

curiosidade do público, com o começo da sua popularização na internet, e o apogeu na quarta 

temporada, quando a sua estreia atingiu mais de 10 milhões de telespectadores.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Premiação estadunidense  que reconhece as melhores séries e programas de TV nos EUA.  Os indicados e vencedores são 

escolhidos pela Television Academy, academia composta por membros da indústria televisiva estadunidense,  que foi fundada 

em 1946. A premiação ocorre anualmente em meados de setembro, sendo transmitida ao vivo para vários países. Informações 

disponíveis em: http://www.emmys.com/. 

 
9
 Disponível em: <http://www.emmys.com/awards/nominations/award-

search?search_api_views_fulltext=american+horror+story&submit=Search&search_api_views_fulltext_1=&search_api_vie

ws_fulltext_3=&search_api_views_fulltext_2=&search_api_views_fulltext_4=&field_nominations_year=1949-01-

01+00%3A00%3A00&field_nominations_year_1=2014-01-01+00%3A00%3A00&field_nomination_category=All> Acesso 

em: 07 Ago. 2014. 

http://www.emmys.com/
http://www.emmys.com/awards/nominations/award-search?search_api_views_fulltext=american+horror+story&submit=Search&search_api_views_fulltext_1=&search_api_views_fulltext_3=&search_api_views_fulltext_2=&search_api_views_fulltext_4=&field_nominations_year=1949-01-01+00%3A00%3A00&field_nominations_year_1=2014-01-01+00%3A00%3A00&field_nomination_category=All
http://www.emmys.com/awards/nominations/award-search?search_api_views_fulltext=american+horror+story&submit=Search&search_api_views_fulltext_1=&search_api_views_fulltext_3=&search_api_views_fulltext_2=&search_api_views_fulltext_4=&field_nominations_year=1949-01-01+00%3A00%3A00&field_nominations_year_1=2014-01-01+00%3A00%3A00&field_nomination_category=All
http://www.emmys.com/awards/nominations/award-search?search_api_views_fulltext=american+horror+story&submit=Search&search_api_views_fulltext_1=&search_api_views_fulltext_3=&search_api_views_fulltext_2=&search_api_views_fulltext_4=&field_nominations_year=1949-01-01+00%3A00%3A00&field_nominations_year_1=2014-01-01+00%3A00%3A00&field_nomination_category=All
http://www.emmys.com/awards/nominations/award-search?search_api_views_fulltext=american+horror+story&submit=Search&search_api_views_fulltext_1=&search_api_views_fulltext_3=&search_api_views_fulltext_2=&search_api_views_fulltext_4=&field_nominations_year=1949-01-01+00%3A00%3A00&field_nominations_year_1=2014-01-01+00%3A00%3A00&field_nomination_category=All
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2.3 American Horror Story e a indústria do Entretenimento 

Segundo Soares (2013), a inovação, criatividade e apropriação do folclore americano 

estão dentro do espectro dos produtos midiáticos. É o caso de American Horror Story e suas 

infinitas referências. A série abusa da cultura de horror pop estadunidense e traduz isso para a 

ficção. 

Criador de Nip/Tuck e Glee, Ryan Murphy sempre teve trabalhos completamente 

paradoxais, sendo um produtor de transgressões por excelência. Sua mente funciona na base 

do humor provocativo e da distorção moral e visual. É como se a cabeça transbordasse 

quadros bizarros e quase sempre, em sua carreira, suas séries de TV sofreram desse excesso 

de digressão. Isso até chegar American Horror Story. Com estilo artístico, desde a sua 

primeira temporada, a produção distorcia enquadramentos, desfocava closes, misturava 

ângulos, tudo como num borrão lúdico que confunde pesadelo e realidade. “Uma nova 

sensibilidade, um novo raciocínio, mais estético, mais visual e sonoro, que implicam uma 

nova forma de percepção do mundo, característica da era audiovisual, ainda pouco 

compreendida” (GOMES, 2008, p.110).  

Murphy e seu co-criador Brad Falchuk, resolveram explorar mais do que o pânico do 

invisível e do psicológico. O sangue, o trash, o gore e as imagens viscerais sempre foram o 

foco de American Horror Story e esses elementos condizem com a história da indústria de 

horror americana. 

A primeira temporada chamou a atenção do público e da crítica, mas foi apenas na 

segunda temporada, intitulada Asylum, que a série ganhou dimensão, indo fundo nas 

mitologias e psiquiatrias de um sanatório dos anos 1960. O seriado oferece uma mistura de 

história ousada (porque é fechada por temporada), direção transgressora, infinitas referências 

e um trabalho de elenco excepcional. As qualidades de Asylum foram tão exaltadas, que a 

expectativa para o terceiro ano da série se tornou incomensurável no público consumidor 

deste produto. 

Intitulada Coven, a terceira temporada de American Horror Story começou batendo os 

recordes de sua própria audiência até então (mais de 5 milhões de espectadores) - recorde 

posteriormente quebrado pela estreia da quarta temporada (10 milhões de espectadores), 

Freak Show. Na mesma proporção da expectativa, havia a cobrança e a possibilidade de não 

conseguir fazer a plateia comprar as decisões estilísticas e dramatúrgicas da temporada. Ao 

idealizar Coven, Murphy e Falchuk defenderam um imenso risco, situando sua trama sobre 

bruxas em uma Nova Orleans que mesmo respirando seus mitos, vivia conosco as mudanças 

do século XXI. 
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A Comic-Con, um evento que é referência máxima na promoção da cultura pop e do 

entretenimento, realizada em San Diego, Califórnia, exibiu um painel da série contando as 

novidades da  quarta temporada, Freak Show.  Com participação da produção, os atores 

mostraram vídeos em formato de teasers, divulgando o produto, dentro da lógica de 

marketing e cultura 

 

Eventos ligados à cultura pop, os festivais de música, de cinema, as feiras 

literárias, entre inúmeros outros, também contam com apoios 

governamentais (seja de ordem municipal, estadual ou federal), mas são, 

sobretudo, as marcas que gerenciam, apontam e se ancoram na realização de 

eventos que são, em si, uma forma de experienciar tanto a cultura quanto um 

certo sentido imbuído pelas empresas (SOARES, 2013, p. 3 e 4)  

 

3. Analisando American Horror Story 

 

Como fãs do gênero horror, percebemos como American Horror Story em sua 

primeira temporada, intitulada Murder House, buscou referências em O Bebê de Rosemary 

(Rosemary’s Baby, 1968), O Iluminado (The Shining, 1980), Os Outros (The Others, 2001) e 

O Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999). Sua segunda temporada, Asylum, têm referências 

substanciais de Laranja Mecânica (A Clockwork Orange, 1971), Psicose (Psicho,1960), O 

Exorcista (The Exorcist, 1973) e O Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chainsaw 

Massacre, 1974). Já a terceira temporada, intitulada Coven, têm inspirações dos filmes 

Frankestein (1931) e Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio (Evil Dead, 1981).  

Pretendemos mostrar que, de fato, o seriado resgata esse horror clássico através de 

episódios e cenas escolhidas para análise. Escolhemos uma cena por temporada que faz 

referência a filmes citados acima. De Murder House, temos a cena final da temporada, 

episódio 12 – Afterbirth. De Asylum, temos uma cena protagonizada pela atriz Sarah Paulson, 

no episódio 5 - I Am Anne Frank, Part 2 e de Coven, escolhemos a cena do episódio 2 -  Boy 

parts. Além disso, iremos detalhar melhor a história de cada temporada, mostrando suas 

referências em lendas urbanas da cultura norte-americana.  

Também vemos American Horror Story como a série precursora da popularização do 

horror clássico televisivo. Como já mencionado, após a produção, outras séries do gênero 

começaram a surgir, até mesmo na emissora FX, como The Strain (2014) , que traz a temática 

vampiresca sem os habituais romances e dramas adolescentes da atualidade, que vêm sendo 

apresentado em produções como  A Saga Crepúsculo (The Twilight Saga, 2008)  e The 

Vampire Diaries, por exemplo; a já citada Penny Dreadful (Showtime); Bates Motel (A&E) , 
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que traz uma nova perspectiva do aclamado Psicose, de Hitchcock;  Hannibal (NBC) 

inspirada no livro Dragão Vermelho, que também serviu de base para os filmes O Silêncio 

dos Inocentes (The Silence of the Lambs, 1991), Hannibal (2001) e Dragão Vermelho (Red 

Dragon, 2002), e uma refilmagem no formato minissérie de O Bebê de Rosemary (NBC).  

  

4. Análise 

 

Primeiramente, antes de falar de American Horror Story como uma série de horror, 

precisamos esclarecer que este gênero não existe de uma forma definida, podendo ser 

considerado uma espécie de arqui-gênero (CORREIA, 2012). O que conhecemos hoje como 

horror tem sua origem em raízes da literatura gótica no século XVIII e popularizou-se 

bastante através de obras como Frankenstein e Drácula. As duas histórias popularizaram-se 

no mundo todo e, atualmente, com a convergência através do meio digital, as obras se 

tornaram ainda mais conhecidas. No meio televisivo, podemos encontrar referências aos 

personagens clássicos, como veremos mais adiante ao analisar cenas de  American Horror 

Story. 

Mas as discussões acerca da “classificação” do horror como gênero vêm desde 1987, 

com Noel Carroll. Para o filósofo americano, os critérios de categorização do gênero são 

poucos objetivos, visto que as escolhas surgem devido a características mais abstratas 

(CARROLL, 1987 apud CORREIA, 2012). Dessa forma, Carroll tenta elencar os elementos 

que possam auxiliar na classificação do gênero de maneira mais concreta. Para facilitar a 

formatação, consideramos como horror artístico obras que apresentem uma oposição entre 

humanos e monstros, os quais podem despertar ameaça, impureza e poderes mágicos ou 

desconhecidos (CANEPA, 2008, p. 16). Segundo Arab (2014), o horror saiu da Literatura, 

chegou ao Teatro, ao Cinema e à ficção seriada, a qual se enquadra entre os principais 

produtos da televisão.  
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4.1 Análise de cena da primeira temporada: Murder House 

 

                                                           

 
Constance e o bebê de Vivien 

 

Na primeira temporada da série, intitulada Murder House, encontramos referências à 

O bebê de Rosemary (1968), de Roman Polanski. O filme mostra a história de um casal que se 

muda para um prédio onde moram pessoas de atitudes estranhas. Rosemary Woodhouse, uma 

dona de casa interpretada por Mia Farrow, acredita que engravidou do marido, o ator Guy 

Woodhouse, interpretado por John Cassavetes. A gravidez de Rosemary apresenta sintomas 

totalmente incomuns, mas, estranhamente, todos ao seu redor garantem que não há nada de 

errado. Desconfiada, a protagonista começa a investigar e acaba descobrindo que, na verdade, 

seu marido não é o genitor do filho que espera, mas sim, o diabo. Guy fez um pacto 

juntamente com seus vizinhos, que pertencem à uma seita demoníaca, para ter sucesso na 

carreira de ator. 

No final do filme, o bebê nasce, mas suas feições não são mostradas na tela. Tudo que 

vemos são as reações dos personagens do filme, que dão a entender que ali no berço se 

encontra uma criatura monstruosa e assustadora. 

Em Murder House, o casal Ben (Dylan McDermott) e Vivien (Connie Britton) tentam 

reconstruir seu casamento em crise e decidem se mudar com a filha Violet (Taissa Farmiga) 

de Boston para uma mansão em Los Angeles. Já no novo lar a família descobre que a casa 

possui uma história assustadora. Vários acontecimentos macabros ocorreram no local e essa 
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atmosfera ainda se faz presente. Na realidade, a mansão abriga os fantasmas das pessoas que 

ali morreram. Em uma noite de reconciliação amorosa, Vivien acredita estar praticando sexo 

com Ben, mas, na verdade, é com um fantasma, sendo um caso semelhante ao que ocorreu 

com Rosemary, no filme de Polanski. Ao longo da temporada, Vivien também têm sintomas 

incomuns de gravidez e todos acham que ela está enlouquecendo. Quando finalmente os 

gêmeos nascem, um bebê morre e o outro é roubado por sua vizinha, Constance (Jessica 

Lange). Esta é, na verdade, a avó da criança, que planejou tomá-la quando a protagonista 

ainda estava grávida. Na cena final da temporada, Ryan Murphy vai além de Polanski, nesse 

aspecto, e mostra a criança gerada por Vivien. Um bebê com características humanas, porém 

com atitudes perversas. 

 

4.2 Análise de cenas da segunda temporada 

 

Na segunda temporada de American Horror Story, intitulada Asylum, além de 

encontrarmos referências ao filme O Exorcista (1973), de William Friedkin, percebemos que 

há um personagem semelhante ao protagonista de O Massacre da Serra Elétrica (1974), de 

Tobe Hooper. No filme, cujo enredo é baseado em fatos reais, um grupo de jovens acaba 

cruzando o caminho de uma família composta de pessoas insanas. Um dos membros utiliza 

uma serra elétrica para matar pessoas, tratando-as como carne animal. O assassino, 

interpretado por Gunnar Hanse, fica conhecido como "Leatherface” (face de couro), visto que 

o personagem comete seus crimes utilizando uma máscara grotesca feita a partir da pele do 

rosto de suas vítimas. 

 

Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica                    Bloody Face em Asylum 
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Em American Horror Story, o psiquiatra Oliver Thredson (Zachary Quinto) encarna o 

serial killer Bloody Face, que possui as mesmas características insanas do Leatherface.  

Percebe-se que até o nome do personagem de American Horror Story é referência ao 

Massacre da Serra Elétrica. As menções ao Bloody Face aparecem logo na estreia da 

temporada e seguem até o último episódio. Asylum é ambientada na década de 1960, mas 

também possui cenas nos dias atuais. Assim como em Murder House, Murphy vai mais 

além do enredo de 'O Massacre da Serra Elétrica' e dá vida ao filho do Bloody Face, que têm 

as mesmas atitudes do pai. 

 

Análise de teaser da segunda temporada: Asylum 

 

        Uma das estratégias de marketing utilizadas por American Horror Story é a divulgação 

de teasers para promover a estreia das temporadas. Em publicidade e propaganda, a palavra 

teaser significa provocar. E é exatamente isso que os vídeos fazem. Os teasers da série não 

são pequenos trechos da temporada, e sim vídeo-artes exclusivos que revelam detalhes da 

trama que vai estrear, e que influenciou a divulgação de outras séries de TV, incluindo The 

Strain, série de horror do canal FX. As referências aos filmes clássicos também são utilizadas, 

como nesse teaser da segunda temporada, Asylum: 

 

 

 

Teaser de American Horror Story: Asylum 
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Reagan descendo as escadas em O Exorcista, 1973 

 

        A imagem de uma garota descendo as escadas de costas é uma clara referência ao 

filme “O Exorcista”, de 1973, dirigido por William Friedkin. A provocação em questão é para 

um dos maiores arcos narrativos da segunda temporada, Asylum, em que depois de uma 

sessão de exorcismo malsucedida, um demônio possui a inocente freira Mary Eunice, 

interpretada por Lily Rabe. 

        O Exorcista foi um dos filmes responsáveis por tornar o gênero horror respeitado em 

grandes premiações, vencendo dois Oscars em 1974 (Melhor Roteiro Adaptado e Melhor 

Som), e indicado ao principal prêmio, Melhor Filme. A personagem Reagan (Linda Blair) 

desce a escada possuída pelo demônio, com o intuito de ofender a mãe e os amigos dela, que 

estão na sala promovendo uma festa, e foi inspiração para o teaser e para um dos 

arcos dramáticos principais da segunda temporada de American Horror Sotry. 
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4.3 Análise de cena da terceira temporada: Coven 

 

                                      Personagem Kyle, fazendo referências a Frankenstein 

 

Na terceira temporada da série, intitulada Coven, uma referência simples, mas 

desenvolvida e presente em toda trama é a da “montagem” do corpo do jovem atleta Kyle 

Spencer, interpretado por Evan Peters, lembrando muito o filme Frankenstein (1931). Henry 

Frankenstein é um cientista louco, que vagueia à noite pelo cemitério na companhia de Fritz, 

um anão corcunda que é seu assistente, procurando mortos e costurando partes de diversos 

cadáveres para fazer um único homem.  

Mas para "dar" vida a este ser, um cérebro é necessário. Assim, ele manda Fritz, para o 

departamento médico de uma universidade próxima, onde foram mantidos cérebros vivos para 

estudos. Fritz seleciona um cérebro e está rumo à porta quando se assusta e acaba derrubando 

o jarro que escolheu. Ele rapidamente pega outro, sem reparar que no rótulo está escrito 

"cérebro criminoso". Frankenstein, desconhecendo o fato, coloca o cérebro em sua criatura e 

espera uma tempestade elétrica, que ele precisa para ativar a maquinaria que construiu para 

eletrificar o corpo da sua criatura. O cientista consegue realizar o experimento, mas as 

consequências de tal ato acabam sendo trágicas. 

Kyle retorna a vida por meio da bruxaria, e também é remontado, assim como o 

monstro do filme, por Madison Montgomery, personagem de Emma Roberts, e Zoe Benson 

(Taissa Farmiga). Na trama, Kyle tem sua morte provocada por Madison, assim como a de 

seus companheiros de time. A bruxa o monta com “as melhores partes” de cada amigo de 

Kyle, mas quem consegue ressuscitá-lo mesmo é Misty Day (Lily Rabe). As consequências 
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do ato também acabam sendo trágicas, já que Kyle, quando volta à vida, tem um instinto 

destruidor e só consegue ter sentimento de afeição pela personagem de Taissa Farmiga. 

 

5. Apontamentos 

 

Levando em conta os estudos feitos sobre horror artístico e sobre todo o 

desenvolvimento de American Horror Story, baseados em conceitos do mainstream e da 

cultura pop, os resultados obtidos foram de evidência da consagração de um gênero com 

qualidade e cuidados na produção, que há muito tempo não se via na televisão norte-

americana.  

Estudar  as suas três primeiras temporadas,  as referências nas quais ela se baseou e 

descobrir como os seus criadores articularam seus plots e arcos foi uma descoberta 

interessante sobre como a ficção de horror fantástico e sobrenatural pode se interligar aos 

medos e questões sociais do cotidiano do seu público. American Horror Story traz histórias, 

contos, lendas e clássicos do horror que tanto permeiam o imaginário dos amantes do gênero 

de volta ao mainstream com qualidade de execução e até mesmo homenageando o horror 

trash com maestria e acidez.  

Após a análise, ratificamos que American Horror Story realmente utiliza filmes 

clássicos como referência, chegando a ir mais além do enredo original. É como se os 

roteiristas dessem uma continuidade a  filmes  como O Massacre da Serra Elétrica e O bebê 

de Rosemary. Não podemos esquecer o quanto o mundo virtual é importante para o sucesso 

mundial da série, através da difusão de informações principalmente nas redes sociais. Sem a 

internet, é possível que nem nós teríamos conhecimento da série. 
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