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Esse artigo apresenta uma análise do filme  Noroi (Koji  Shiraishi,  2005) um documentário falso
japonês realizado por Masafumi Kobayashi, um documentarista fictício. Aparte dos créditos iniciais
do diretor e produtor, o resto do filme não credita o elenco e o logo da companhia distribuidora
também se refere a uma empresa inventada. O conteúdo do documentário é a busca incessante de
Kobayashi  por  uma  maldição  que  incide  no  Japão,  causando  mortes  misteriosas  e  suicídios
inexplicados.  Ele  obtém  pistas  da  origem  da  maldição  através  de  programas  de  televisão  e
entrevistas que ele conduz com pessoas com habilidades paranormais.

Filmes desse tipo atualmente são descritos dentro de um subgênero de terror chamado  found
footage,  ou  mock-documentaries contando  com  exemplos  como  A  Bruxa  de  Blair (Eduardo
Sánchez, Daniel Myrick, 1999),  Atividade Paranormal (Oren Peli, 2007),  [REC]  (Paco Plaza, Jaume
Balagueró, 2007), Cloverfield (Matt Reeves, 2008) e V/H/S (vários diretores, 2012). Eles tipicamente
buscam características  como imagens  trêmulas,  de  baixa  qualidade,  e  a  inclusão diegética  da
câmera “favorecendo a autenticidade implícita da estética amadora acima da artificialidade sem
costuras da montagem cinematográfica tradicional” (Aloi, 2007 p.187).

Porém mais do que meramente se apropriarem da estética documental,  esses filmes também
ganham  vida  dentro  de  um  contexto  cultural  em  que  o  medo  é  associado  ao  uso  de  novas
tecnologias de gravação e reprodução audiovisual. Avaliamos casos em que fotos e vídeos caseiros
onde  aparecem  fantasmas  e  outros  seres  sobrenaturais,  e  até  que  ponto  o  sensacionalismo
midiático se apoderou e tirou proveito disso.  “É usual  hoje  que os  found footage recorram a
formatos  implementados  midiaticamente,  como  os  reality  shows  que  investigam  locais  mal
assombrados para comprovar a existência do sobrenatural.”  (BRAGANÇA, p.11). Veremos como
Noroi,  através do trabalho detetivesco de seu pernagem principal,  demonstra bem essa faceta
sensasionalista paranormal no Japão contemporâneo e expõe em suas entrelinhas questões que 

podem ser levantadas acerca desse tema.

I – A Investigação Paranormal de Masafumi Kobayashi

A primeira imagem que vemos no filme é uma fita de vídeo com o rótulo: Noroi. Uma voz nos

adverte:  “Esse  documentário  estava  impedido  de  circular  publicamente  por  ser  considerado

perturbador  demais”.  Em seguida o narrador  nos  apresenta  uma breve história  do  realizador:

Masafumi  Kobayashi.  Ele  é  um  jornalista  especializado  em  investigações  de  fenômenos

paranormais e começou a carreira escrevendo livros, mas depois passou a trabalhar com câmeras



de filmagem e distribuir seus trabalhos na forma de documentários. Ficamos sabendo que após

terminar Noroi, sua última obra, um incêndio misterioso consumiu sua casa matando sua esposa.

O próprio Kobayashi não foi encontrado e dado como desaparecido.

"Eu quero a verdade. Por mais terrível que seja, eu quero a verdade."

(Masafumi Kobayashi)

O  Noroi  de  Kobayashi  começa  a  citação  acima  e  ele  indo  investigar  uma  suposta  ocorrência

paranormal: uma mulher diz ouvir da casa ao lado ruídos que soam como o choro de vários bebês

juntos, o que é estranho pois a vizinha, recém-mudada, é reclusa e mora com um único filho.

Kobayashi bate na porta da vizinha requisitando uma entrevista mas ela, suja e descabelada, o

recebe com extrema hostilidade. Ele não tem escolha se não ir embora mas não antes de seu

cinegrafista conseguir captar uma assustadora imagem do filho da mulher: o menino, cerca de 6

anos e feições pálidas, os observa fixamente de uma janela. Eles revisam o vídeo com um analista

profissional que limpa o canal de áudio e revela que o ruído se assemelha a vários bebês chorando,

exatamente  como  a  testemunha  havia  relatado.  Ele  volta  até  a  casa  mas  descobre  que  sua

testemunha sofreu uma morte inexplicável: ela dirigiu seu carro em velocidade em uma via na

contramão provocando um acidente. Ele também descobre que a mulher estranha se mudou, a

pista que lhe sobra é o nome dela: Junko Ishi.

Kobayashi busca desvendar o paradeiro de Junko Ishi, porém suas pistas frequentemente mínguam

em pessoas  morrendo  e  suicidando-se  misteriosamente.  Mas  lentamente  ele  consegue  reunir

fatos  e  descobre  que  ela  fazia  parte  de  um  antigo  vilarejo  de  sacerdotes  que  praticavam  a

evocação  de  uma  entidade  maligna  chamada  ‘Kagutaba’  para  realizar  maldições  e  atos  de

vinganças. Eles tinham um ritual de apaziguamento de Kagutaba, uma dança de exorcismo que o

prendia dentro de uma lata, mas anos atrás o vilarejo fora inundado devido a construção de uma

hidrelétrica e Kagutaba desde então ficou solto pelo Japão.

As evidências que Kobayashi usa para descobrir a existência de Kagutaba são peculiares: ele reúne

cortes de programas de TV e entrevistas relacionadas a três pessoas com poderes extrassensoriais.

Primeiro a menina Kana. Somo introduzido a ela por um programa televisivo de auditório onde

testam-se poderes psíquicos de crianças. Em um momento ela desenha o rosto de Kagutaba em

uma folha de papel. Segundo, Marika, uma modelo e atriz que possui o sexto sentido. Kobayashi

fica intrigado com seus poderes e investiga resolve fazer uma investigação por meio de câmeras

instaladas  em  seu  quarto.  Eles  assistem  a  ela  levantando  sonâmbula  na  madrugada  e



pronunciando  o  nome  “Kagutaba”.  E  terceiro,  Hori,  o  “super-psíquico”  que  parece  ser

frequentemente  entrevistado  por  programas  sensacionalistas,  e  claramente  exibe  problemas

mentais – Kobayashi, no entanto, parece acreditar em seus poderes, e é dele onde tira uma das

principais pistas para chegar até o mistério da maldição de Kagutaba. 

Noroi chama a atenção pela convolução de seu enredo, principalmente na primeira parte do filme.

Isso reflete a obsessão febril de Kobayashi em desvendar o enigma da casa de Junko Ishii – afinal,

trata-se de um documentário investigativo dirigido pelo próprio personagem principal. Kobayashi

junta todos os pedaços de evidência que consegue coletar e por isso vamos assistindo trechos

aparentemente sem ligação até que eles eventualmente chegam a uma confluência: “Kagutaba”.

Nesse ponto, Kana desaparece (raptada por Junko Ishii) e Kobayashi resolver investir-se da função

de salvá-la e neutralizar a maldição.

É  importante  lembrar  que  Kobayashi  não  é  apresentado  como  um  “cineasta”,  ele  é  um

investigador, uma força neutra e incessante em busca por respostas – como ele diz:  "Eu quero a

verdade. Por mais terrível que seja, eu quero a verdade". Mas o que é a “verdade” para ele? Parece

que ele está atrás de algo escondido: aquilo que está por trás de uma série de acontecimentos

inexplicáveis. Também é relevante que no início o filme nos revela que Kobayashi era um escritor

que passou a empregar o uso de uma filmadora. Então, a partir de um certo ponto, Kobayashi

achou que seria mais pertinente recordar suas pesquisas em vídeo, isso corrobora a sua busca pela

“verdade”? Certamente a formato de vídeo que ele emprega dispõe de mais respaldo realista do

que a palavra escrita, objeto de sua pesquisa não é algo que nos contentaríamos em ler, teríamos

que ver.

De muitas formas ele lembra o polêmico documentarista japonês Kazuo Hara, que apontava sua

câmera sem ressalvas para sujeitos como loucos, deficientes físicos e prostitutas em busca de algo

que ele afirmava estar no íntimo deles – e que apenas o confronto seria capaz de retirar. Em suas

palavras, ele quer ver “o que há de embaraçoso dentro das pessoas: o que elas querem esconder,

partes de que elas sentem vergonha. E é exatamente porquê elas as escondem que eu quero vê-

las. Eu quero ver o que está por dentro de pessoas vivas, e não atores. […] Usando minha câmera

como arma, eu entro cada vez mais fundo na existência de cada pessoa.” (Hara, 2009, p.7-9). 

Kobayashi também parece usar a filmadora como a arma de suas investigações, ele a dirige com

um ímpeto forte como se o equipamento fosse vital não só em registrar, mas revelar a “verdade”

que ele tanto almeja. Quando a pequena Kana desaparece, Kobayashi recorre à Hori por pistas. O



psíquico consegue mais ou menos “sentir” a direção para onde Kana foi e, em meio a convulsões,

desenha um mapa tosco para o documentarista. Enquanto ele desenha a câmera se aproxima de

seu rosto em close-ups extremos --tão perto que vemos apenas borrões desfocados-- como se o

instigasse desesperadamente a trabalhar. Após fazer o mapa, Hori cai no chão e começa a gritar

repetidamente: “O que é Kagutaba?”. Nesse momento, o vídeo da câmera é afetado por glitches

que mostram rostos demoníacos.

Estabelece-se então a questão: a câmera do filme (e toda a investigação de Kobayashi) estão, por si

mesmas, instigando aparições e ações sobrenaturais? Essa hipótese é sugerida em outros filmes

found footage de horror: Klaus’Berg Bragança fala de filmes como 100 Ghost Street: The return of

Richard Speck  (Martin Wichmann, 2012),  Grave Encounters (The Vicious Brothers, 2011) e  8213

Gacy  House  (Anthony  Fankhauser,  2010).  Nesses  exemplos  “uma equipe  de  vídeo  munida  de

equipamentos digitais adentra um local que preserva as marcas de um passado nocivo e maléfico

para buscar evidências sobrenaturais que povoam o lugar. [...] Enquanto vasculham os imóveis,

fatos  estranhos,  bem  como  figuras  disformes,  começam  a  ser  registradas  pelas  câmeras  e

microfones.  O  importante  neste  quesito  é  que  há  de  fato  uma  persistência  objetiva  dos

personagens em estimular a ocorrência espectral” (2014, p.11)

Se  é  verdade  que  a  investigação  de  Kobayashi  serve  para  instigar  o  sobrenatural,  e  evocar  o

demônio por meio de vídeo, então nos resta apenas concluir que o próprio fruto de seu trabalho

como documentarista – a fita deixada por ele, Noroi – é amaldiçoada. Faz sentido então o alerta

inicial de que ela tenha sido considerada perturbadora demais para ser veiculada.

II - A maldição do vídeo: a tecnologia disseminando o sobrenatural 

De fato, a Fita Amaldiçoada é um tema famoso nos filmes japoneses de horror contemporâneo.

Lembremos de O Chamado (Hideo Nakata, 1998), filme onde a premissa é a de que uma maldição

recai sobre quem assiste a uma fita e o único modo de livrar-se dela é copiá-la e passar para outro.

Em 1999 foi lançado Honto ni atta! Noroi Video (“São reais! Vídeos amaldiçoados”) o primeiro de

uma série de documentários que compilavam vídeos de fenômenos paranormais registrados por

pessoas  comuns:  “a  ideia  é  a  de  que  pessoas  comuns,  que  de  alguma  forma  filmasse,  algo

inexplicável, mandassem os vídeos para o correio dos produtores e eles seriam exibidos. Os vídeos

eram  sempre  interlaçados  com  entrevistas  e  investigações  nos  locais  dos  acontecimentos.  Os

formatos variavam desde gravações antigas, de celular e até câmeras de vigilância. Por vezes o

narrador também mencionava que certas pessoas envolvidas com determinado vídeo sofreram



consequências  inexplicáveis,  como  suicídios,  acidentes,  ou  simplesmente  desapareceram  sem

nenhum  motivo”1.  A  série  atingiu  tal  popularidade  que  foram  lançados  mais  de  30  edições,

inclusive dois longas-metragens epônimos baseados nela – o primeiro, de 2003, dirigido por Koji

Shiraishi, o mesmo diretor de Noroi.

Noroi também estabelece uma ligação com um outro tipo de programa que pré-dataram Ringu e o

“Videos Almadiçoados”: os programas de TV e documentários baseados no fenômeno do shinrei

shashin (fotos de espíritos) também cairam no gosto dos japoneses no começo dos anos 1990. Eles

são relatados como os precursores do cinema de horror contêmporâneo. A série  Honto ni Atta

Kowai Hanashi/Scary True Stories  (“Contos reais de horror”; Norio Tsuruta, 1992) é citado como

um marco na criação do gênero ao estabelecer tropos como aparições fantasmas, lendas urbanas,

locações reais junto com a estética visual digital. Os episódios iniciavam com uma foto de uma

pessoa comum onde ao fundo era possível distinguir um fantasma – a história por trás das fotos

era então dramatizada ficcionalmente.

“O que fez com que esses vídeos fossem surpreendentemente eficientes foi a base com

que eram contados. Eles começam com fotos de pessoas comuns com os olhos censurados

com tarjas negras para manter a anonimidade. A foto é mostrada em inteiro e depois corta-

se para um close-up onde podemos ver o espírito em algum lugar no fundo da imagem –

tratava-se de pessoas comuns sendo assombradas”

(Rucka, 2005,)

Essas séries não só nos apresentavam com enredos e vídeos supostamente legítimos, mas também

criavam lendas ao redor delas. Os documentários de Honto Ni Atta! Noroi Video nos apresentam

vídeos  supostamente  legítimos  de  aparições  sobrenaturais,  enviados  por  fãs,  e  os  produtores

também chegavam ao ponto de alertar que os filmes em si eram amaldiçoados e que o espectador

os assistisse por sua própria conta e risco. Boatos de pessoas que viam a serie e passavam mal, ou

até morriam se alastravam2. Isso provoca a ideia de que qualquer um pode entrar em contato com

fantasmas, demônios e seres de outro mundo por meio de gravações caseiras despretensiosas e

outros dispositivos de mídia – e sofrer as consequências nefastas desses encontros. Murray Leeder

afirma que nesse sentido a “era da mídia ampliou as possibilidades do sobrenatural, transmitindo

fantasmas para todas as nossas casas e até mesmo tornando-os onipresentes” (2013, p.175). Ele

escreve sobre o fenômeno do documentário de televisão britânico Ghostwatch. Lançado “ao vivo”

1 https://shirogamiakatsuki.wordpress.com/2014/07/25/it-really-exists-cursed-videos-honto-ni-atta-
noroi-no-video/. Acessado em 10/04/2015
2http://www.sarudama.com/japanese_movies/hontoniatta2.shtml

https://shirogamiakatsuki.wordpress.com/2014/07/25/it-really-exists-cursed-videos-honto-ni-atta-noroi-no-video/
https://shirogamiakatsuki.wordpress.com/2014/07/25/it-really-exists-cursed-videos-honto-ni-atta-noroi-no-video/


no canal de TV BBC na noite de Halloween de 1993, uma paródia dos documentários investigativos

Crimewatch. 

Em Ghoswatch, uma equipe de apresentadores investigava a história de uma família que dizia estar

assombrada por um fantasma em suas casas. A equipe de TV aparelhou a casa com câmeras e

microfones a fim de captar o fantasma que as crianças da casa apelidavam de “Pipes”. Durante o

programa, Pipes faz aparições progressivamente mais contundentes, desde pequenos borrões no

escuro até ataques violentos.  Muitos espectadores,  incapazes  de perceber  que não se  tratava

realmente de um programa ao vivo,  mas  sim uma gravação ligaram para a emissora  pedindo

explicações e outros afirmavam ver Pipes até mesmo em suas casas. O evento levou a vários casos

de  stress  pós-traumático  e  até  mesmo  um  suicídio  foi  atribuído  ao  evento,  levando  o

documentário a ser  banido por uma década no país.  Leeder atribui  esse “assombramento em

massa” ao fato da televisão promover uma propriedade intrínseca de “liveness”, a sensação de ser

ao  vivo,  “estabelecendo-se  como  uma  “presença”,  “simultaneidade”,  “instantaneidade”,

“imediatismo”, “intimidade”, etc” (p. 174) -- a tendência a relacionarmos o que vemos ao vivo na

TV com a realidade. 

Noroi serve-se  extensivamente  dessas  propriedades  do  horror  contemporâneo  japonês  para

construir  seu  enredo,  a  começar  pela  capa  do filme:  vemos  a  família  de  Kana  com  os  olhos

censurados e com isso já sabemos que a família está sendo assombrada (figuras 1 e 2). 

Fig.  1:  Uma foto de um episódio de  Scary True
Stories.

Fig. 2: Pôster de Noroi, mostra a família de Kana com
os olhos censurados. 

III – Conclusão

Talvez uma das noções mais injustas a respeito dos found footage  seja a de que eles busquem



enganar o espectador incauto. Isso é um lado da herança do lendário marketing viral de A Bruxa de

Blair, que realmente foi até extremos para vender o filme como verídico. Essa caracterização vem

cada  vez  mais  sendo  deixada  de  lado  pelos  found  footage recentes  (até  mesmo  devido  à

ubiquidade do gênero, não há mais tanta esperança de ludibriar alguém). A respeito disso Heller-

Nicholas (p.13) retoma uma análise Jeffrey Sconce sobre  o broadcast em rádio de A Guerra dos

Mundos por Orson Welles:

“Mais do que um conto conservador sobre as transmissões irresponsáveis ou a ingenuidade

das  audiências,  Guerra  dos  Mundos  continua  a  nos  fascinar  lembrando  do  potencial

reprimido para o pânico e a  desordem que estão por  trás das funções normativas das

tecnologias de mídia, um medo que é ao mesmo tempo terrível e sedutor” (p.13)

Ela sobrepõe isso com os found footage declarando que eles não necessariamente “consideram a

audiência como bobos impressionáveis” e que saber que eles são falsos “não necessariamente

nega os prazeres do  found footage” pois “a possibilidade de que esses filmes sejam reais é um

convite  à  indulgência  fantástica do horror”  e  que “a  suspensão da ficcionalidade nos  permite

satisfazer possibilidades fantásticas que contém em seu cerne a excitante promessa de que a mídia

em si não pode ser controlada ou contida”. (p. 14)

Sobre esse prisma podemos analisar que Noroi, por ser um found footage, também se apodera da

própria mídia que, em primeiro lugar, conduziu à formação simbólica do J-Horror: os programas de

TV, de variedades, de pesquisa paranormal,  shinrei shashin, etc. também cumprem uma função

vital na propagação do demônio. Kagutaba faz sua aparição no programa onde Kana o desenha ao

vivo e no programa dos 'Ungirls'  onde ele aparece entre as árvores e faz Marika desmaiar.  O

recipiente found footage de Noroi então entretêm a ideia de que a mídia em massa é vulnerável.
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