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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de compreender como foi feita a transposição estética do 

livro O Iluminado (1977), de Stephen King, para o filme O Iluminado (1980), de 

Stanley Kubrick. Para a análise do objeto de estudo, o longa metragem O Iluminado, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica onde se aborda literatura e cinema, conceitos de 

adaptação de obra literária para o cinema, breve histórico de Stephen King e Stanley 

Kubrick, além da estética no cinema e a linguagem cinematográfica. Também foi 

utilizada a análise comparativa para observar diferenças e semelhanças entre trechos do 

livro e cenas do filme, através de categorias, que são ferramentas utilizadas pela análise 

de conteúdo. Por fim, para aprofundar as análises da estética, recorre-se a análise 

fílmica. 

 

Palavras-chave: Audiovisual; Adaptação; Estética; Análise Fílmica; O Iluminado. 

 

ABSTRACT 

 

This study has the purpose to understand how it was made the aesthetic transposition of 

the book “The Shining” (1977), Stephen King, for the film “The Shining” (1980), 

Stanley Kubrick. For the analysis of the study object, the feature film The Shining, it 

was made one bibliographic research where approach literature and cinema, concepts of 

adaptation of literature work for the cinema, a brief history of Stephen King and Stanley 

Kubrick, beyond aesthetics in cinema and cinematographic language. It was also used 

comparative analysis to note differences and similarities between the book excerpts and 

scenes from the movie, through categories, which are tools used by content analysis. 

Finally, to further the aesthetic analysis, resort to film analysis. 

 

Keywords: Audiovisual; Adaptation; Aesthetic; Film Analysis; The Shining. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O audiovisual tem inúmeras possibilidades para contar histórias, tanto na 

publicidade quanto no cinema. Mas para contar uma história é preciso que haja um 

enredo e a importância do mesmo é traduzida nas palavras de Field (2001, p.181): “sem 

enredo não há história; sem história não há roteiro”. 

Os livros contam histórias através da escrita, e o leitor desse livro imagina um 

determinado cenário e seus personagens. As obras literárias podem ser adaptadas, o que 

consiste em contar a mesma história em outro tipo de mídia, como, por exemplo, a 

história de um livro que é adaptado para o cinema. Para Field (2001, p. 174) “adaptar 

uma novela, livro, peça de teatro ou artigo de jornal ou revista para roteiro é a mesma 

coisa que escrever um roteiro original. ‘Adaptar’ significa transpor de um meio para 

outro”. 

Bubans (2014) afirma que as adaptações cinematográficas são baseadas em um 

texto original, como um livro ou uma peça, que é ajustado para se adaptar ao meio 

audiovisual. Quando um livro é adaptado para as telas é necessário fazer algumas 

mudanças, pois trechos da obra literária podem ser substituídos para que a visualização 

da história que será contada no filme fique mais interessante para o espectador. Segundo 

Field (2001) um romance, por exemplo, quando adaptado para o cinema, deve ser 

apenas uma fonte de ideia. O roteirista transforma as palavras imaginadas em uma 

experiência visual para o espectador. 

Nesse contexto, tomamos como problema de pesquisa a seguinte questão: como 

é feita a transposição estética do livro O Iluminado (1977), de Stephen King, para o 

filme O Iluminado, de Stanley Kubrick? O objeto de estudo desta pesquisa é o filme O 

Iluminado, lançado em 1980, adaptado a partir do livro de King. 

Deste modo, como objetivo geral da pesquisa pretendeu-se observar como foi 

feita a transposição estética do livro O Iluminado, de King, para o filme O Iluminado, 

de Kubrick. Assim, para dar conta do objetivo geral é necessário compreender os pontos 

principais da adaptação de obras literárias para o cinema, elencar alguns elementos da 

linguagem cinematográfica que contribuem para a narrativa estética e comparar trechos 

do livro e cenas do filme, observando elementos da narrativa visual literária que se 

aproximam da versão cinematográfica. 

Já o objeto e o tema da pesquisa são justificados pelo lado pessoal, tanto pelo 

livro que é base para a obra fílmica e o próprio filme, quanto pelo interesse na área do 
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audiovisual. O objeto de estudo em questão exige um breve conhecimento sobre a 

literatura e o cinema, ressaltando a adaptação e estética no cinema, estabelecendo alguns 

elementos da linguagem cinematográfica, a fim de compreender como é feita a 

transposição estética do livro para o filme O Iluminado (1980). De forma breve, 

também trataremos de dois grandes nomes no presente trabalho: Stephen King, autor da 

obra literária, e Stanley Kubrick, que a adaptou para o cinema. Com esse intuito, foram 

citados no referencial teórico Aumont, Martin, Droguett, Nogueira, Gualda, Amorim, 

entre outros, cujos estudos vêm ao encontro de nossos anseios. 

Segundo Bubans (2014), a importância de estudar as produções 

cinematográficas, dá-se ao fato de que o cinema contém diversos elementos estéticos e 

narrativos, que muitas vezes são pensados através de um viés crítico reflexivo, com 

pouco foco acadêmico. Assim, acredita-se que este estudo contribui para a produção e 

reflexão sobre a linguagem audiovisual, cada vez mais presente na publicidade, que está 

se aproximando do cinema, tanto no investimento de suas produções quanto na estética. 

Além disso, a publicidade utiliza muitas técnicas linguísticas e persuasivas que fazem 

com que o público alvo tenha desejo de consumir determinado produto. 
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2. LITERATURA E CINEMA 

 

Narrativa é todo o discurso que nos apresenta uma história imaginada como se 

fosse real, constituída por uma pluralidade de personagens, cujos episódios de vida se 

entrelaçam num tempo e num espaço determinados, na concepção de D’Onófrio (1995). 

A partir dessa reflexão, podemos dizer, de acordo com Gualda (2010), que a 

literatura, expressão artística de maior repercussão nos séculos XIX e XX, e o cinema, 

que desponta hoje como uma das artes mais unificantes e agrega um grande número de 

interessados, são exemplos de formas narrativas. 

Desde que o cinema é cinema, a literatura tem sido um de seus pontos de partida. 

E a relação cinema/literatura continua até hoje, englobando dos clássicos mais antigos à 

narrativa e à poesia em produção, mais os filmes como tema e fonte de inspiração da 

linguagem escrita.
1
 

Segundo Moreira (2005), a literatura é uma forma de linguagem que tem uma 

língua como suporte. O texto literário, por sua vez, apresenta a comunicação de forma 

específica, por meio de artifícios artísticos subjetivos. Baseada na inter-relação entre 

autor, texto e leitor, a obra literária sempre admite mais de uma interpretação. Isso se 

deve ao seu caráter conotativo, que se distingue da denotação por se relacionar à função 

emotiva da linguagem, enquanto a segunda associa-se à referencial. Cada autor tira de 

sua realidade aspectos exclusivos para suas obras e essas vêm, consequentemente, 

acompanhadas de traços linguísticos característicos de seu meio. 

Posto isso, é interessante a citação de Amorim, sobre a Teoria da Recepção 

(1979), de Wolfgang Iser: 

A Recepção da literatura e o efeito provocado no leitor, o que o texto literário 

pode incitar nesse, passam a ser as questões principais dos estudos literários, 

dentro da teoria referida. Deve-se então ultrapassar a noção de 

reconhecimento de sistemas linguísticos, indagar fatores como a relação do 

texto literário com época em que foi produzido e qual a reação que o mesmo 

provoca nos leitores, assim como qual a medida da liberdade do leitor ao 

processar o texto literário (AMORIM, 2010, p. 1728). 

 

Já o cinema, afirma Moreira (2005), vem passando por constantes progressos e 

modificações estruturais. No início, os roteiristas se preocupavam em mostrar todos os 

detalhes da história. Com o tempo essa tendência foi cedendo lugar ao implícito, ao 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.tirodeletra.com.br/Sumario-Literaturaecinema.htm>. Acesso em: 7 set. 

2016. 
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minimalismo das cenas. O público incorporou certos códigos que indicam sentimentos 

ou acontecimentos não mostrados. Novas técnicas e tendências estão modificando a 

forma com que o público se relaciona com o conteúdo transmitido nas salas de projeção. 

O cinema vem mudando a vida de seus espectadores. Ao inventar novas formas de falar, 

de agir e até de vestir, cria identificação com a vida real, na qual também se baseia. 

Richardson (1973), citado por Gualda (2010, p. 205), declara que a literatura, 

por incrível que pareça, é uma arte visual, que possui uma série de pontos em comum 

com o cinema. Dentre eles estão o ponto de vista múltiplo em relação a um dado 

episódio ou personagem, o processo de caracterização do protagonista, o trabalho 

apurado com imagens, a velocidade da narrativa, entre outros. 

Segundo Gualda (2010), “de todos os elementos que mantêm literatura e cinema 

em estado sincrônico de comparabilidade, a estrutura narrativa se apresenta como o 

principal elo entre as duas”. Além das já citadas, “outra similaridade entre uma obra 

visual e outra verbal é a impressão de realidade construída a partir de técnicas 

específicas” (GUALDA, 2010, p. 207). Apesar de sabermos que tudo é ficção, o cinema 

nos impõe a realidade de maneira fortíssima ao explorar os recursos cinematográficos. 

Johnson (1982), citado por Gualda (2010, p. 206), afirma que o romance e o 

filme são basicamente iguais em termos de capacidade de significar. Os dois meios 

usam e distorcem o tempo e o espaço, e ambos tendem a usar a linguagem figurativa ou 

metafórica, em contrapartida “o filme se vale muito mais das locações do que o 

romance e elas influenciam no comportamento dos personagens e no desenrolar dos 

eventos” (GUALDA, 2010, p. 203). 

 Sendo assim, apesar de serem dois idiomas diferentes, com suas leis e 

limitações, existe uma forte relação entre a literatura e o cinema, que também 

compartilham a tarefa de levar a fantasia, o sonho e o encanto da narrativa ao 

espectador. 

 

3. ADAPTAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA PARA O CINEMA 

 

A questão da adaptação de livros para o cinema vem acompanhada de um 

preconceito baseado na noção de que a reprodução do material em outro meio acaba por 

empobrecer seu conteúdo, ou até alterá-lo.  

Barros (2007) declara que alguns críticos defendem a autonomia de cada arte, 

mas outros não enxergam tal relação como prejudicial para nenhuma das partes 
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envolvidas. Os julgamentos feitos sobre a fidelidade de uma adaptação são, por muitas 

vezes, superficiais e subjetivos. Dependem da relação entre o receptor e a obra original, 

a conceituação do autor e do responsável pela reprodução e da valorização da versão 

original. 

Cinema e literatura se assemelham por serem artes narrativas, é natural que o 

primeiro tenha se apropriado do segundo para impulsionar seu desenvolvimento. Brasil 

(1967), citado por Amorim (2010, p. 1733), apresenta o cinema como obra mais 

próxima da literatura e ressalta a existência de obras literárias “transfiguradas em 

péssimo cinema”, assim como adaptações que elevam obras como antológicas para a 

arte cinematográfica. 

De acordo com Moreira (2005), a distância entre os modos de representação da 

realidade também caracteriza as transformações do material de origem. O cinema dispõe 

de técnicas para figurar a mensagem escrita, de modo que, não seria possível uma 

aplicação fiel da mesma, porém, em alguns casos, pode até refiná-la. 

Ao adaptar uma obra literária para o cinema “o diretor de certo filme não 

cumpre apenas a tarefa do tradutor, mas também de leitor, ou seja, aquele que constrói 

sentido” (GUALDA, 2010, p. 216). Para Gualda (2010, p. 218) “o sentido é nada mais 

do que o resultado de uma interpretação, de uma leitura, de um olhar sobre o texto, 

jamais poderemos avaliar uma tradução a partir de critérios que priorizem a fidelidade”. 

Nesse contexto, Brito (2006) afirma que na era da interdisciplinaridade, nada mais 

saudável do que tentar ver a verbalidade da literatura pelo viés do cinema, e a 

iconicidade do cinema pelo viés da literatura. 

Adaptar um livro para as telas exige atenção, pois segundo Campos (2011) o 

texto original deve ser ajustado para um roteiro de modo que a narrativa tenha muitos 

elementos, e que esses elementos sejam mostrados, e não apenas relatados. Nesse 

sentido, para Field (2001, p.12) “o roteiro é uma história contada em imagens, diálogos 

e descrições, localizada no contexto da estrutura dramática”. 

Bluestone (1973), citado por Gualda (2010, p. 204), acredita que mudanças são 

inevitáveis no momento em que se abandona o meio linguístico e se passa para o visual 

e que “o adaptador, por mais fiel que seja à obra de partida, suprime certos episódios 

para ampliar outros que lhe parecem bem mais interessantes a seus propósitos, já que a 

fidelidade é impossibilitada pelos diferentes meios de expressão do romance e do filme” 

(GUALDA, 2010, p. 214). Sendo assim, Gualda (2010) declara que a obra fílmica não é 



 

13 

 

uma mera cópia da literária, ela é independente, mantém relação com a obra original, 

mas conserva características e motivações próprias. 

Hutcheon (2006) afirma que adaptar não significa fidelidade, e fidelidade não 

deve ser um parâmetro de julgamento ou foco de análise para as obras adaptadas, ou 

seja, “pode-se então contar uma história sob um ponto de vista diferente ou ainda expor 

(transpor) uma nova interpretação” (AMORIM, 2010, p. 1733). Ligado à obra literária, 

“o filme não deixa de ser uma reinterpretação do romance e por isso dá novos contornos 

à obra de partida” (GUALDA, 2010, p. 218). 

De acordo com Amorim (2010) devemos considerar que um filme adaptado é 

uma leitura do texto literário, construído sobre os sentidos elencados por leitores, sendo 

o filme produzido a partir dessas leituras, permitindo novas interpretações e sentidos a 

serem construídos pelo espectador e 

como produto de uma construção de sentidos, a obra adaptada é livre a 

leituras diversas, podendo até mesmo uma obra gerar diferentes adaptações 

que, mesmo não ousando muito em relação ao texto-base, divergem-se entre 

si assumidamente pelo fato de serem leituras diferentes de um mesmo texto 

(AMORIM, 2010, p. 1736). 
 

Segundo Moreira (2005), a temporalidade e a questão cultural também incidem 

sobre o foco da adaptação. O intervalo que separa as produções cria novos contextos e 

novas tendências que acabam por separá-las naturalmente. A tecnologia evolui e oferece 

outras formas de representação. Dessa forma, a originalidade da primeira versão recebe 

novos aspectos, novas abordagens e é afetada por questões socioculturais recentes. 

 

4. STEPHEN KING 

 

Stephen Edwin King nasceu em Portland, no dia 21 de setembro de 1947 e é 

um escritor americano, reconhecido como um dos mais notáveis escritores de contos de 

horror fantástico e ficção de sua geração com mais de 300 milhões de livros vendidos e 

mais de 50 prêmios por suas obras.
2
 

De acordo com Rogak (2013), King teve uma infância difícil. Em 1949, com a 

desculpa de que iria sair para comprar um maço de cigarros, seu pai saiu de casa para 

nunca mais voltar. Foi criado por uma mãe solteira que vivia se mudando e que talvez 

tenha mandado seu irmão e ele para a casa de uma tia porque, durante um tempo, não 

                                                 
2
 De acordo com Stephen King - Coração Assombrado, de Lisa Rogak. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portland_(Maine)
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1947
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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tinha capacidade econômica nem emocional de lidar com os dois. As obras de King já 

foram adaptadas para as mais diversas mídias, como filmes, histórias em quadrinhos, 

seriados e peças de teatro. King se tornou um ícone da cultura pop, reconhecido por 

várias gerações e nações, sendo admirado, imitado, e até mesmo parodiado.
3
  

Seu primeiro livro publicado, e que foi adaptado para o cinema, foi Carrie, a 

estranha, que conta a história de uma jovem com poderes psíquicos. Ele enviou o 

manuscrito de Carrie, a estranha para a editora Doubleday, onde trabalhava um amigo 

chamado William Thompson. Deixou o assunto de lado e seguiu com a vida, que 

naquela época consistia em dar aulas, cuidar dos filhos, amar sua mulher, ficar bêbado e 

escrever histórias.
4
 

Segundo Rogak (2013), com a morte de sua mãe, o escritor desenvolveu uma 

grave dependência com álcool. King também se viciou em drogas, mas, ainda assim, 

continuou a levar uma vida funcional na medida do possível. Foi na sua dependência 

com álcool que ele se baseou para criar o personagem Jack Torrance, do livro O 

Iluminado (1977), adaptado para o cinema pelo diretor Stanley Kubrick. 

O livro Misery, louca obsessão também está entre os diversos títulos de Stephen 

King adaptados para o cinema. O filme foi estrelado por Kathy Bates que interpreta a 

enfermeira Annie Wilkes, papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz e o Globo de 

Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático, ambos em 1991.
5
 

Também foram adaptados para o cinema com base nos livros de Stephen King 

os filmes Christine – O Carro Assassino (1983), A Colheita Maldita (1984), It – Uma 

Obra Prima do Medo (1990), Um Sonho de Liberdade (1994), À Espera de um Milagre 

(1999), O Nevoeiro (2007), entre outros.
6
 

 

5. STANLEY KUBRICK 

 

Stanley Kubrick nasceu em Manhattan, Nova York, no dia 26 de julho de 1928 e 

“a carreira do roteirista, produtor e diretor caracterizou-se pela paixão com que se 

envolveu em tudo o que fez, desde jogar xadrez, tocar e ouvir jazz, até a maior afeição 

                                                 
3
 Disponível em: <http://www.kingofmaine.com.br/stephen-king/stephen-king-autor/>.  Acesso em: 18 

ago. 2016. 
4
 De acordo com o livro Sobre a escrita, de Stephen King. 

5
 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-6432/curiosidades/>. Acesso em: 19 ago. 

2016.  
6
 Disponível em: <http://www.kingofmaine.com.br/stephen-king/stephen-king-autor/>.  Acesso em: 18 

ago. 2016. 



 

15 

 

de todas: a fotografia” (DROGUETT, 2014, p. 22). Como fotógrafo fez documentários 

curtos, em 1951. Exerceu a profissão até conseguir dinheiro para um de seus primeiros 

curtas-metragens, Medo e desejo (1953), que o próprio diretor censurou ao chamá-lo de 

“amador” e “presunçoso”. O segundo filme de Kubrick foi A morte passou por perto 

(1955), onde atuou como roteirista, diretor, produtor e cinegrafista.
7
 

Caracterizado por uma crítica frequente à típica neurose e frustração da 

sociedade liberal norte-americana, era considerado um controverso diretor do cinema 

durante o século XX, mas hoje se percebe que “cada filme de Kubrick transformou a 

cinematografia no seu desenvolvimento histórico e conceitual, ou melhor, mudou o 

olhar do espectador sobre o cinema, fazendo-o cada vez mais contemporâneo de si e de 

seu tempo” (DROGUETT, 2014, p. 249). O escrúpulo na escolha dos temas, seu 

método minucioso e a personalidade reclusa criaram expectativa especial a cada novo 

filme.  

Podemos dizer que “Stanley Kubrick é um dos maiores gênios da história do 

cinema” (DROGUETT, 2014, p. 248) e que 

Hoje, o estilo Kubrick de “fazer cinema” é reconhecido por colocar em jogo, 

perante a tradicional primazia da produção do conhecimento, a percepção 

renovada pela arte e pela recepção de um filme, a partir do qual, o espectador 

pode libertar-se de seus interesses mais imediatos e realizar uma experiência 

estética da “identificação”, orientando sua ação comunicativa no mundo 

(DROGUETT, 2014, p. 249). 

O filme Lolita (1962) foi baseado no romance de Nabokov, que relata uma 

história de amor trágico entre um homem de 35 anos (Humbert Humbert) e uma jovem 

de 12 anos (Lolita), fascinada pelo cinema e que quer um dia ser atriz. Já, sua postura 

antibélica está em Glória feita de sangue (1957) e no humor negro de Dr. Fantástico 

(1964). Kubrick ainda explora a desumanização através de obras futuristas como é o 

caso de 2001: Uma odisseia nos espaço (1968), onde o homem é mera máquina 

controlada e Laranja mecânica (1971) com jovens alienados que sofrem lavagem 

cerebral. Inspirado pelas paisagens e pinturas inglesas do séc. XVIII, recria a delicadeza 

e sensibilidade da época, através do filme Barry Lyndon (1975). Em O Iluminado 

(1980), Kubrick explora a loucura e em Nascido para matar (1987) retrata o brutal 

treinamento militar para uma guerra sem sentido (Vietnã). O diretor novaiorquino 

morreu quatro dias após uma sessão privada da edição final do filme que seria sua 

                                                 
7
 De acordo com o livro Stanley Kubrick - A Filmografia Completa, de Paul Duncan. 
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última obra em vida, De olhos bem fechados (1999), no qual explorou as fantasias 

sexuais.
8
 

No presente trabalho voltaremos nosso foco para o filme O Iluminado, em que:  

Kubrick fundamenta esse trabalho na sua intuição de leitor, na sua percepção 

estética que é operada no momento da leitura e no anseio de restituir no filme 

a intuição original da obra. Talvez esta seja a pista principal para avaliar sua 

fidelidade às obras literárias adaptadas. Dá para entender nesta perspectiva 

que certos autores adaptados sentem-se supostamente “traídos” com este 

exercício, é o caso de Stephen King, em O Iluminado (DROGUETT, 2014, p. 

260-261). 

O livro de Stephen King “oferece ao cineasta uma trama com acontecimentos, 

situações, personagens e temas a serem explorados sob a forma de cenários. A parte 

analítica de seu trabalho consiste em “desmontar” o texto para compreender todas as 

articulações e aspirações, a fim de trazer à tona o melhor do livro em um marco 

cinematográfico” (DROGUETT, 2014, p. 260). 

 Scatman Crothers, que interpretou o chefe de cozinha do Hotel Overlook, 

ganhou o prêmio Saturn Award
9
 de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme. 

Mas O Iluminado, de Kubrick, também sofreu críticas e recebeu duas indicações ao 

Framboesa de Ouro
10

 por Pior Atriz (Shelley Duvall) e Pior Diretor (Stanley Kubrick).
11

 

 

6. ESTÉTICA NO CINEMA 

 

No cinema “a estética abrange a reflexão sobre os fenômenos de significação 

considerados como fenômenos artísticos. A estética é, portanto, o estudo do cinema 

como arte, o estudo dos filmes como mensagens artísticas” (AUMONT et al., 2011, p. 

15). Segundo Watts (1990), a estética pode ser bem referida como uma teoria de 

interpretação pessoal e intuitiva ou também como uma análise de aspectos “palpáveis” e 

literais de uma obra. 

Sendo assim, Martin (2011) destaca que para compreender essas mensagens, é 

preciso aprender a ler um filme, a decifrar o sentido das imagens como se decifra o das 

                                                 
8
 De acordo com o livro 1001 filmes para ver antes de morrer, de Steven Jay Schneider. 

9
 Premiação organizada pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados 

Unidos e concedida aos mais destacados filmes, produções televisivas e profissionais nos gêneros de 

ficção científica, horror e fantasia. 
10

 Prêmio cinematográfico humorístico dos Estados Unidos. Concebido como uma paródia do Oscar, 

premia os piores atores, filmes e outros contributos cinematográficos produzidos ao longo do ano. 
11

 Disponível em: <http://www.ccine10.com.br/o-iluminado-critica/>. Acesso em: 18 ago. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_de_fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_de_terror
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_de_fantasia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar
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palavras e dos conceitos, a compreender as sutilezas da linguagem cinematográfica. Um 

filme pode ter diversas interpretações, tudo depende da leitura que é feita por seus 

espectadores. Assim, poderíamos dizer que “se o sentido da imagem é função do 

contexto fílmico criado pela montagem, também o é do contexto mental do espectador, 

reagindo cada um conforme seu gosto, sua instrução, sua cultura, suas opiniões morais, 

políticas e sociais, seus preconceitos e suas ignorâncias” (MARTIN, 2011, p. 28). 

Nesse sentido, Martin ressalta que 

a imagem reproduz o real, para em seguida, em segundo grau e 

eventualmente, afetar nossos sentimentos e, por fim, em terceiro grau e 

sempre facultativamente, adquirir uma significação ideológica e moral. Esse 

esquema corresponde ao papel da imagem tal como foi definido por 

Eisenstein, para quem a imagem nos conduz ao sentimento (ao movimento 

afetivo) e, deste, à ideia (MARTIN, 2011, p. 28). 

Já Aumont (2011) declara que, seja um real concreto, existente, ou um mundo 

imaginário criado pelo diretor, a intenção primeira do cinema é fazer com que o 

espectador se isole na obra, pense sobre ela e, acima de tudo, dentro dela, com a lógica 

própria apresentada na tela.  

Assim sendo, o autor explica que 

Fortemente embasado pelo sistema do verossímil, organizado de forma que 

cada elemento da ficção pareça corresponder a uma necessidade orgânica e 

apareça obrigatório com relação a uma suposta realidade, o universo 

diegético adquire consistência de um mundo possível, em que a construção, o 

artifício e o arbitrário são apagados em benefício de uma naturalidade 

aparente. Esta, como já notamos, deve-se muito ao modo de representação 

cinematográfica, ao desfile da imagem na tela, que proporciona à ficção a 

aparência do surgimento factual, da “espontaneidade” do real (AUMONT et 

al., 2011, p. 150). 

 

Vale ressaltar que alguns “fatores técnicos como som, cor, luz, cenário, efeitos 

especiais surgem para auxiliar a organização dessa narratividade, de forma a alcançar 

verossimilhança e admiração do público espectador” (AMORIM, 2010, p. 1730). 

No cinema, de acordo com Martin (2011, p. 67) o conceito de cenário 

compreende tanto as paisagens naturais quanto as construções humanas. O cenário, quer 

seja de interiores ou de exterior, pode ser real ou construído em estúdio, “desempenha 

quase sempre um papel de contraponto com a tonalidade moral ou psicológica da ação” 

(MARTIN, 2011, p. 71). 

Em relação ao cenário, Betton (1983) afirma que “a arte da composição consiste 

essencialmente em organizar e arranjar da melhor maneira possível todos os elementos, 
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do principal aos secundários, a fim de obter um equilíbrio psicológico ou dramático”, 

além de contribuir para a construção de um todo harmonioso.  

Os figurinos e acessórios também são meios de expressão fílmicos, que auxiliam 

na compreensão da personagem, acentuam seu perfil psicológico, objetivos e 

características da história, além disso, também podem desempenhar um papel 

simbólico.
12

 Sobre o figurino, “sua utilização pelo cinema não é fundamentalmente 

diferente da que é feita pelo teatro, embora seja mais realista e menos simbólica na tela 

do que no palco” (MARTIN, 2011, p. 65). 

Já Costa (2002) explica que “o figurino não pode ser visto independentemente 

de outros elementos de um filme: ele se insere em um contexto que inclui a cenografia, 

a maquiagem, a iluminação, a fotografia, a atuação” e ao funcionar como um elemento 

visual da obra cinematográfica, um figurino descuidado pode interferir na 

verossimilhança da narração. 

Em relação à fotografia, Costa (2014) declara que ela “serve a narrativa do filme 

encaixando-se no gênero, no conceito, na criação de um ambiente que propicie o sentido 

lógico da narrativa e em especial materializar a visão do realizador” e que em ficção a 

fotografia cinematográfica tem um papel fundamental na transmissão de emoções dos 

personagens para o espectador.  

Nesse contexto, Costa (2014) ressalta que 

a fotografia tem efeitos sobre o espectador pela forma como se manipula a 

luz como também pela forma como se compõe o quadro e pela sua estrutura 

compositiva aliada ao movimento de câmara. Estes efeitos combinados têm 

um poder emocional sobre o espectador (COSTA, 2014, p. 690). 

 

Sobre a imagem fotográfica, de instantâneos ou do cinema, é importante 

salientar que ela tem sempre a mesma base metodológica para composição, que se 

refere à disposição no campo visual de pessoas ou objetos, dispostos em determinada 

ordem.
13

 Acreditamos que a fotografia já possui o poder de contar uma história, quando 

bem feita, e no cinema esse poder aumenta, pois consegue propor pontos de vista 

diferentes ao relatar um tipo de história. 

A partir dessa reflexão, Costa (2014) afirma que 

                                                 
12

 Disponível em: <http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197>. 

Acesso em: 29 ago. 2016. 
13

 Disponível em: <https://webinsider.com.br/2015/07/11/composicao-enquadramento-e-montagem-em-

imagens-fotograficas/>. Acesso em: 26 ago. 2016. 
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a fotografia portanto vem acentuar essa compreensão do pensamento humana 

e a percepção à imagem. A fotografia como forma de comunicar é mais 

complexa e rica do que aparentemente se possa deduzir. A imagem não se 

esgota em si. A imagem diz mais do que aquilo que mostra (COSTA, 2014, 

p. 691). 

 

Já a iluminação, “constitui um fator decisivo para a criação da expressividade da 

imagem. Mas como contribui, sobretudo para criar a atmosfera, elemento dificilmente 

analisável, sua importância é desconhecida e seu papel não aparece diretamente aos 

olhos do espectador desavisado” (MARTIN, 2011, p. 61). 

Posto isso, Costa (2014) complementa que 

 
através da característica de iluminação de uma cena é possível sugerir 

emocionalmente, de igual modo como o acompanhamento da música que 

implicitamente nos determina um sentimento. A luz em cinema tem o mesmo 

papel emocional. Uma luz pode associar-se a um sentimento de excitação, de 

otimismo e alegria ou com mistério, medo e perigo. Em relação ao uso de 

maior ou menos contraste entre claro e escuro podemos dizer que o uso de 

pouco contraste nos pode transmitir o sentimento de nostalgia e melancolia 

enquanto o uso de alto contraste com grandes diferenças entre claro e escuro 

nos podem levar ao sentido de conflito, de disputa, de guerra e de 

dramatização (COSTA, 2014, p. 692).   

 

Por fim, “sem cair num simbolismo elementar, a cor pode ter um eminente valor 

psicológico e dramático” (MARTIN, 2011, p. 78). Mesmo que não possamos perceber, 

a cor tem o poder de influenciar o modo como nos sentimos. Desde que o cinema 

passou a ser colorido, nota-se que a cor é capaz de informar, transmitir sensações e ser 

uma ferramenta poderosa para a narrativa. Junto com a fotografia, é na composição 

cromática que o cinema nos sensibiliza de uma forma que vai além daquilo que 

consideramos bonito.
14

 

Para Rodrigues (2007), cores e texturas são elementos essenciais na 

autenticidade, por exemplo, de idade, ou passagem do tempo de objetos e lugares, cores 

sem muita saturação trazem o sentido de imagens mais antigas, remetem ao passado 

criando sensações e emoções. 

Stamato, Staffa e Von Zeidler (2013) complementam ao afirmar que  

 
no cinema as cores se aliam ao uso da luz e possuem função expressiva e 

metafórica de transmitir maior realismo em cena, construir climas e 

atmosferas e passar mensagens críticas e psicológicas. Normalmente não nos 

atentamos as cores ao assistir um filme, mas elas exercem papel fundamental 

                                                 
14

 Disponível em: <http://www.updateordie.com/2016/01/28/como-cineastas-manipulam-emocoes-

usando-as-cores/>. Acesso em: 11 set. 2016. 
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na explicação de fatos que não são explicitados pelos atores em suas ações e 

falas (STAMATO; STAFFA; VON ZEIDLER, 2013). 

 

As cores, aplicadas nas cenas durante uma sequência fílmica, conseguem 

transferir os conceitos, dependendo de como e onde são aplicadas, minimizando alguns 

aspectos e evidenciando outros. 

 

7. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

A linguagem cinematográfica é conhecida como o conjunto de planos, ângulos, 

movimentos de câmera e recursos de montagem que compõem o universo de um 

filme.
15

 No tópico anterior, listamos alguns elementos estéticos do cinema. Nesse, 

listaremos alguns elementos técnicos. 

Stam (2008) declara que vários recursos do cinema possibilitariam uma maior 

expressão para a exposição das mais diferentes emoções, combinando o verbal com a 

densidade informacional contida nas imagens, assim como fatores relacionados à 

intensidade sonora: música, ruídos, entonação das falas, entre outros. 

Em relação aos fenômenos sonoros, eles são divididos por Martin (2011) em 

duas grandes categorias, sendo uma reservada à música não determinada por um 

elemento da ação, e a outra compreende os ruídos. Tem os ruídos naturais, que são 

todos aqueles que percebemos na natureza (ruídos do vento, do trovão ou da chuva, por 

exemplo), e os ruídos humanos, nos quais é preciso diferenciar os ruídos mecânicos 

(máquinas, carros, locomotivas, entre outros), as palavras-ruído (é o fundo sonoro 

humano) e, finalmente, a música-ruído (dos filmes musicais ou a que é produzida por 

uma estação de rádio). 

Os diálogos presentes na narrativa têm um papel muito importante. Quando bem 

elaboradas, as falas dos personagens de um filme ou de uma série são determinantes 

para a imersão do espectador na história, além de ajudar na identificação entre o público 

e os protagonistas. Determinar o ritmo dos diálogos, escolher bem o vocabulário, dosar 

a quantidade de frases: tudo isso é de suma importância na confecção de um roteiro 

bem-sucedido.
16

 

                                                 
15

 Disponível em: <https://cinemahistoriaeducacao.wordpress.com/cinema-e-educacao/sobre-cinema-e-

educacao/linguagem-cinematografica/>. Acesso em: 29 ago. 2016. 
16

 Disponível em: <http://revistadecinema.uol.com.br/2014/08/a-importancia-dos-dialogos-para-a-

narrativa-cinematografica/>. Acesso em: 25 ago. 2016. 
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Vale ressaltar que “a música é sem dúvida a contribuição mais interessante do 

cinema falado” (MARTIN, 2011, p. 134), tanto que na época do cinema mudo, cada 

sala dispunha de um pianista ou de uma orquestra encarregados de acompanhar as 

imagens baseados numa partitura especialmente composta para essa finalidade, ou com 

indicações fornecidas, às vezes de maneira bem precisa, pela empresa produtora. Ela 

“intervém como contraponto psicológico para fornecer ao espectador um elemento útil à 

compreensão da tonalidade humana do episódio” (MARTIN, 2011, p. 140). 

Porém, “o silêncio, melhor do que a intervenção de uma música, é capaz de 

sublinhar com força a tensão dramática de um momento” (MARTIN, 2011, p. 127-128) 

devido ao papel dramático que ele pode desempenhar. 

No que diz respeito ao papel do diretor, Caughie (2000), citado por Gualda 

(2010, p. 216), afirma que a técnica do diretor de cinema é uma forma de descobrir um 

significado que estava lá esperando para ser descoberto e “se o ato de filmar pode ser 

encarado como o de recortar o espaço a partir da escolha de um determinado ângulo 

(posição que a câmera assume em relação ao que ela filma) com uma finalidade 

expressiva, podemos afirmar que filmar é uma atividade de análise” (GUALDA, 2010, 

p. 216). A autora vai além ao explicar o pormenor expressivo que nos é fornecido por 

uma câmera que intervém, nos invade, nos obriga a pensar, se emociona e nos coage à 

emoção, sofre, acusa e denuncia a complicada situação expressa na tela. 

Já o enquadramento é definido por Aumont (2003, p. 98) como o “conjunto do 

processo, mental e material, pelo qual se chega a uma imagem que contém certo campo 

visto de certo ângulo”. Para Rodrigues (2007, p. 26) o plano “é a forma como o diretor 

narra o roteiro”. É importante ressaltar que a escolha de cada plano é condicionada pela 

clareza necessária à narrativa: “deve haver adequação entre o tamanho do plano e seu 

conteúdo material, por um lado (o plano é tanto maior ou próximo quanto menos coisas 

há para ver), e seu conteúdo dramático, por outro (o tamanho do plano aumenta 

conforme sua importância dramática ou sua significação ideológica)” (MARTIN, 2011, 

p. 39-40). 

Além disso, “nada num filme é ideologicamente neutro, e a partir do momento 

em que o cineasta interfere, em outras palavras, focaliza a câmera, adota determinado 

tom, e os elementos socializados e mesmo os não socializados tornam-se 

ideologicamente compromissados” (GUALDA, 2010, p. 217). É necessário então 

descrever alguns dos principais planos utilizados no cinema, para auxiliar a visualização 
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e a compreensão dos planos optou-se por mostrar exemplos imagens do filme O 

Iluminado (1980), ajudando, dessa forma, na contextualização. 

O Grande Plano Geral “mostra uma grande área de ação, filmada de longa 

distância de longa distância” (GAGE; MEYER, 1991, p. 78). Na figura 1, é possível 

observar um lugar isolado, as montanhas, o rio, a floresta, uma estrada e um veículo, 

mas não fornece muitos detalhes do mesmo. 

 

Figura 1: Grande Plano Geral 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Plano Geral “abrange uma área específica onde se desenvolve a ação do 

filme” (GAGE; MEYER, 1991, p. 78). No exemplo da figura 2 vemos o lobby do hotel. 

É possível observar todo o ambiente em que a personagem se encontra e perceber 

alguns detalhes que envolvem o plano geral. 

 

Figura 2: Plano Geral 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 
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No Plano Inteiro a personagem aparece da cabeça aos pés, afirma Rodrigues 

(2007). Nesse plano (Figura 3) as ações dos personagens são mais perceptíveis, e o 

cenário serve de plano de fundo para essas ações. Aqui podemos observar o garoto, 

filho do protagonista. 

 

Figura 3: Plano Inteiro 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Plano Conjunto enquadra dois ou mais atores com a mesma carga dramática, 

declara Rodrigues (2007). É o que pode ser observado na figura 4, a câmera revela uma 

parte significativa do cenário e a figura humana ocupa um espaço relativamente maior 

na tela. 

 

Figura 4: Plano Conjunto 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Plano Americano é aquele “que “corta” a figura humana à altura dos joelhos” 

(GAGE; MEYER, 1991, p. 79). É isso que vemos na figura 5, a personagem está mais 

longe da câmera, nota-se o figurino e sua movimentação. 
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Figura 5: Plano Americano 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Plano Médio “mostra a ação de uma distância média entre o Plano Geral e o 

Close-up. É basicamente o plano de um corpo humano enquadrado da cintura para 

cima” (GAGE; MEYER, 1991, p. 79). É possível enxergar os detalhes das personagens 

(como o figurino, o cabelo e a expressão facial) e do ambiente externo no qual a cena se 

passa (Figura 6). 

  

Figura 6: Plano Médio 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Primeiro Plano mostra o personagem do busto para cima, com objetivo de 

evidenciar a intensidade das características e ações do personagem, declara Rodrigues 

(2007). Nota-se que o rosto aparece mais próximo, revelando com mais clareza as 

feições das personagens (Figura 7). 
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Figura 7: Primeiro Plano 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Close-up “é um dos recursos mais enfáticos na linguagem cinematográfica. A 

câmera aproxima-se um pouco mais, mostrando apenas os ombros e a cabeça do ator” 

(GAGE; MEYER, 1991, p. 79-80). Nesse caso (Figura 8), é possível notar com exatidão 

as características do rosto da personagem, com plano de fundo sem importância, pois o 

foco é na expressão da atriz. 

 

Figura 8: Close-up 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Superclose “mostra somente a cabeça do ator dominando praticamente toda a 

tela” (GAGE; MEYER, 1991, p. 80). Observam-se os detalhes do rosto da personagem, 

que revelam a intensidade da carga dramática e mal definimos o que está no plano de 

fundo (Figura 9). 
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Figura 9: Superclose 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

O Plano Detalhe “enquadra somente os detalhes que vão valorizar a sequencia 

normal do filme, como, por exemplo: os olhos do ator, um anel no seu dedo, a fumaça 

do seu cigarro, a etiqueta do seu jeans etc” (GAGE; MEYER, 1991, p. 80). Nesse plano 

(Figura 10), observa-se a mão da personagem pegando uma folha de papel. 

 

Figura 10: Plano Detalhe 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

Os planos também são classificados através do ângulo ou da posição da câmera. 

Martin (2011, p. 43) declara que “quando não são diretamente justificados por uma 

situação ligada à ação, ângulos de filmagem excepcionais podem adquirir uma 

significação psicológica precisa”. 

De acordo com o mesmo autor, o ângulo denominado Plongeé (filmagem de 

cima para baixo) tende a insinuar uma percepção de inferioridade, vulnerabilidade ou 

mesmo humilhação para a situação (Figura 11). 
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Figura 11: Plongeé 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

Já o ângulo chamado Contra-plongeé (filmagem de baixo para cima), segundo o 

autor, dá geralmente uma impressão de superioridade, exaltação e imponência (Figura 

12). 

 

Figura 12: Contra-plongeé 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

Outra forma de posicionar a câmera é sobre o ombro (ou Over Shoulder), 

definida por Barnwell (2013, p. 71) como o plano que “ajuda a criar uma dinâmica entre 

a personagem e o que ela está vendo. Também pode ser usado para sugerir que alguém 

está sendo seguido ou observado por uma presença que não é vista”. É o que pode ser 

observado na figura 13. 
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Figura 13: Câmera sobre o ombro 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

Além dos planos e ângulos, os movimentos da câmera são recursos que 

contribuem para a narrativa cinematográfica. A definição de Nogueira (2010, p. 82) 

para movimento de câmara é que ele “permite vê-lo como uma unidade em si mesmo, 

muitas vezes funcionando como uma espécie de moldura para uma ação que se 

desenrola na sua integridade”. O autor ainda coloca que apesar das inúmeras formas e 

funções que os movimentos de câmara podem assumir, normalmente são diferenciadas 

entre dois tipos: a panorâmica e o travelling. 

O movimento chamado de Panorâmica é, para Nogueira (2010, p. 89), “quando a 

câmara roda sobre os eixos horizontal ou vertical sem se deslocar (apenas se move a 

cabeça da câmara), ao contrário do que acontece no travelling”. Existem duas 

modalidades desse movimento, o horizontal e o vertical. Em O Iluminado (1980), 

apenas a modalidade horizontal é utilizada (Figuras 14, 15, 16 e 17). 
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Figuras 14, 15, 16 e 17: Panorâmica horizontal, movimento da direita para a esquerda 

 

  

   

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

   

O movimento de câmera denominado Travelling, Nogueira (2010, p. 89) define 

como “qualquer forma de mostrar a ação em que existe uma deslocação da câmara, 

independentemente do modo como é tecnicamente conseguido (através de carris, gruas, 

aviões, carros, etc.)”. Nas figuras 18, 19, 20 e 21, percebe-se que a câmera acompanha a 

corrida das personagens. 
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Figuras 18, 19, 20 e 21: Travelling, movimento da esquerda para a direita 

 

   

   

 

Fonte: O Iluminado (1980). 

 

Assim, todas essas técnicas auxiliam a dar sentido à narrativa e tendo em mente 

os elementos que constituem a linguagem cinematográfica, pode-se entender como se 

constroem significados no cinema. 
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8. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

8.1 O ILUMINADO: O OBJETO DE ESTUDO 

 

Muito se ouve falar a respeito de O Iluminado (1980), produzido e dirigido por 

Stanley Kubrick. Porém, o que alguns desconhecem é a origem literária da obra, de 

1977, escrita por Stephen King, que recebe o mesmo nome, e sem a qual não seria 

possível ter uma base para a realização da obra cinematográfica. O Iluminado foi o 

terceiro livro de Stephen King e seu primeiro best-seller em capa-dura. Os elementos de 

cunho social e psicológico incluídos na trama vivida pela família protagonista do 

romance constituem um recurso de King para trazer o terror para mais perto da 

realidade de seu público do final do século XX.
17

 

 
Figura 22: Capa do livro O Iluminado (2012) 

 

 

 

Fonte: Editora Objetiva
18

 

                                                 
17

 Disponível em: 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/7486945963138561584704067741765719221.pdf>. Acesso 

em: 10 ago. 2016. 
18

 Disponível em: <http://www.objetiva.com.br/livro_ficha.php?id=332>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Best-seller
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O filme, dirigido por Kubrick e estrelado por Jack Nicholson, Shelley Duvall, 

Danny Lloyd e Scatman Crothers, é mais um dos vários exemplos de adaptações para o 

cinema que encaram o desafio da transformação da linguagem literária para as telas. No 

filme, durante o inverno, um homem (Jack Nicholson) é contratado para ficar como 

vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher (Shelley Duvall) e seu filho 

(Danny Lloyd). Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais 

sérios e ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo que 

seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram 

causados pelo isolamento excessivo.
19

 

 

Figura 23: Capa do filme O Iluminado 

 

 

 

Fonte: Blog Mundo Facundo
20

 

 

                                                 
19

 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-863/>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
20

 Disponível em: < http://mundo-facundo.blogspot.com.br/2013/01/resenha-filmes-o-iluminado-

inglaterra.html>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jack_Nicholson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Shelley_Duvall
https://pt.wikipedia.org/wiki/Danny_Lloyd
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scatman_Crothers
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O Iluminado, de Stanley Kubrick, ao misturar grandes interpretações, cenários 

ameaçadores, cenas extraídas de um sonho e sustos constantes, é considerado por 

muitos críticos e pesquisadores um clássico do terror.
21

 

 

8.2 O RECORTE DA PESQUISA 

 

O contato com o objeto de estudo possibilitou a seleção do corpus, que é 

composto por cenas do filme O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick. 

A seleção dessas cenas foi feita a partir da comparação entre trechos do livro O 

Iluminado (1977), de Stephen King, e cenas do filme O Iluminado (1980), de Stanley 

Kubrick. Dessa forma, foram separados dois trechos do livro que não são fidedignos no 

filme, dois trechos do livro que não estão no filme e duas cenas do filme que não estão 

no livro, totalizando seis cenas a serem analisadas. 

Jack, o protagonista do filme, Wendy, sua esposa, Danny, seu filho e Hallorann, 

o chef de cozinha do Hotel Overlook, são os personagens que aparecem nas cenas 

escolhidas. 

 

8.3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo é de natureza qualitativa, que segundo Bardin (2011) é aquela 

capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos 

atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas, tanto no seu 

advento quanto nas suas transformações, como construções humanas significativas. 

Primeiramente, o estudo foi constituído de pesquisa bibliográfica. Esse tipo de 

pesquisa é importante para o embasamento teórico do trabalho e de acordo com Duarte 

e Barros: 

 

Por vezes, trata-se da única técnica utilizada na elaboração de um trabalho 

acadêmico, como na apresentação de um trabalho no final de uma disciplina, 

mas pode também ser a etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que 

utiliza dados empíricos, quando seu produto recebe a denominação de 

Referencial Teórico, Revisão da Literatura ou similar (DUARTE; BARROS, 

2005, p. 51). 

 

                                                 
21

 Segundo os sites <http://gq.globo.com/Cultura/Cinema/noticia/2015/10/os-31-melhores-filmes-de-

terror-de-todos-os-tempos.html>, <http://www.ccine10.com.br/o-iluminado-critica/>, 

<http://www.poscreditos.com.br/os-melhores-filmes-de-terror>, entre outros. 
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Nesta etapa se fez um levantamento de materiais escritos, publicações, livros, 

artigos científicos e busca de informações plausíveis sobre nosso assunto, a fim de 

buscar autores que dessem um rumo mais claro e de acordo com os objetivos e 

hipóteses levantadas no início desse estudo. 

O principal objetivo desse estudo é observar como foi feita a transposição 

estética do livro O Iluminado (1977), de King, para o filme O Iluminado (1980), de 

Kubrick. Essa verificação será possível em um segundo momento por meio da análise 

comparativa, e para isso foram criadas categorias, que serão citadas no próximo 

subtópico. 

As categorias são ferramentas utilizadas pela análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (2011) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Por fim, é utilizado o método da análise fílmica. De acordo com Vanoye e 

Goliot-Lété (2002, p. 15) a primeira fase de uma análise fílmica “é despedaçar, 

descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se 

percebem isoladamente a olho nu, pois se é tomado pela totalidade”. Essa fase 

possibilita que o analista adquira certo distanciamento do filme em sua totalidade. Já a 

segunda consiste em “estabelecer elos entre esses elementos isolados, em compreender 

como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante: 

reconstruir o filme ou fragmento” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 15). 

Acredita-se que com esses métodos e técnicas conseguiremos cumprir os 

objetivos propostos no presente estudo. 

 

8.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

As categorias de análise foram organizadas de forma que estabeleçam relação de 

sentindo entre os trechos selecionados do livro O Iluminado (1977) e as cenas 

correspondentes do filme O Iluminado (1980). Dessa maneira, para compreendermos 

como é feita a transposição estética do livro para o filme, foram criados dois eixos que 

irão guiar a análise das cenas: elementos estéticos e elementos técnicos. 

No primeiro eixo, os elementos estéticos que serão analisados são: 

a) Fotografia: cor, composição e luz. 
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b) Direção de Arte: cenário, figurinos e acessórios. 

No segundo eixo, os elementos técnicos que serão analisados são: 

a) Som; 

b) Planos e Enquadramentos; 

c) Movimentos de Câmera; 

d) Ângulos de Filmagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

9. LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA DO FILME O ILUMINADO 

 

Em um primeiro momento, para responder o problema de pesquisa, será feita a 

transcrição do trecho do livro correspondente à cena selecionada. Em um segundo 

momento, faremos uma leitura comentada da cena, onde serão identificadas as 

categorias estéticas e técnicas presentes na mesma. E, por fim, a apreciação, que 

permitirá a interpretação da observação do corpus da pesquisa. 

 

9.1 TRECHOS DO LIVRO QUE NÃO SÃO FIDEDIGNOS NO FILME 

 

 As cenas que serão descritas e apreciadas nesse tópico não são fiéis aos trechos 

correspondentes no livro. 

 

9.1.1 A conversa entre Hallorann e Danny 

 

Trecho do livro: 

 

“No saguão do Overlook, Wendy Torrance viu o filho entrar no carro de Hallorann e 

sentar-se no banco ao lado do motorista. Uma pontada aguda de medo atingiu-a, e abriu 

a boca para dizer a Jack que Hallorann não mentira quanto ao fato de levar seu filho 

para a Flórida... havia um seqüestro em ação. Mas os dois ficaram apenas sentados lá. 

Mal enxergava o contorno da cabeça do filho, voltada atentamente para a cabeça grande 

de Hallorann. Mesmo a distância, ela reconhecia o jeito daquela cabecinha... era assim 

que o filho ficava quando assistia na televisão a alguma coisa que o fascinava, ou 

quando ele e o pai jogavam cartas. Jack, que estava ainda procurando Ullman, não 

percebera. Wendy ficou calada, observando, nervosa, o carro de Hallorann, imaginando 

sobre o que poderiam estar falando, o que seria capaz de fazer Danny levantar a cabeça 

daquela maneira. 

No carro, Hallorann dizia: 

- Não se sente sozinho, pensando que é o único? 

Danny, que às vezes tinha se sentido não só solitário, mas assustado também, 

assentiu com a cabeça. 

- Sou o único que o senhor já viu? - perguntou. 

Hallorann riu e sacudiu a cabeça. 
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- Não, criança, não. Mas você é o mais iluminado. 

- Existem muitos, então?” (KING, 2012, p. 90). 

 

Cena: 

 

No filme, a conversa entre Hallorann, chef de cozinha do hotel, e Danny, filho 

do protagonista, sobre o dom que ambos compartilham, acontece na cozinha bem 

iluminada do Hotel Overlook. Nesse ambiente, as cores branca e cinza são 

predominantes. Ambos estão sentados na mesma posição, como se fossem o reflexo um 

do outro (Figura 24). Apenas a parte de cima dos figurinos das personagens pode ser 

vista. O garoto acabara de comer sorvete, a taça vazia e suja ainda está diante dele. Ao 

fundo, nota-se que algumas facas estão penduradas na parede. 

 

Figura 24: Conversa entre Hallorann e Danny na cozinha 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

Além dos diálogos, é possível identificar ao longo desse trecho do filme alguns 

ruídos do próprio ambiente. Para dar foco às personagens e à conversa, é utilizado o 

Primeiro Plano e o Plano Conjunto. O Plano Médio é utilizado para ambientar a ação. 

Enquanto a conversa se desenrola, podemos observar como a cozinha é bem equipada. 

 

Apreciação: 

 

Nesse trecho, o espectador consegue compreender melhor o dom que Hallorann 

e Danny compartilham. A forma como ambos se encontram sentados, na mesma 

posição, parece refletir o vínculo que existe entre eles e que, no final do filme, levam o 

chef de cozinha a ultrapassar tantos obstáculos para salvar a vida do garoto. Caughie 
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(2000), citado por Gualda (2010, p. 208), declara que os atores encenam (en-act) e 

incorporam (en-body) sentimentos como se fossem reais, de uma forma que se tornam 

reais para eles e para nós. Por mais breve que tenha sido a conversa, ela é fundamental 

para a narrativa. 

 

9.1.2 Jack quebrando a porta 

 

Trecho do livro: 

 

“O taco atingiu a porta do banheiro, derrubando um enorme pedaço do compensado 

fino. Um rosto meio louco e determinado fixou o olhar nela. A boca, faces e garganta 

estavam cobertas de sangue, o único olho que conseguia ver estava miúdo e brilhante. 

- Não tem para onde correr, sua vagabunda - disse-lhe, ofegante, por entre o 

sorriso. O taco baixou novamente, sacudindo lascas de madeira para dentro da banheira 

e contra a superfície refletora do armário de remédio... 

(O armário de remédio!!!) 

Um lamento desesperado escapou-lhe enquanto ela se virou, a dor 

momentaneamente esquecida, e abriu a porta espelhada do armário. Começou a 

vasculhar. Atrás dela, aquela voz rouca berrava: 

- Estou chegando! Estou chegando, sua porca! - Demolia a porta num frenesi 

mecânico. 

Vidros caíam ante seus dedos loucos - xarope, vaselina, xampu, água oxigenada, 

benzocaína - caíam na pia e quebravam. 

Suas mãos se fecharam sobre o estojo de gilete no mesmo instante em que ouviu 

novamente a mão, buscando o ferrolho e abrindo o trinco. 

Tirou uma das lâminas, toda atrapalhada, respirando com dificuldade. Ela tinha 

feito um corte na ponta do dedão. Wendy girou o corpo e golpeou a mão que abrira o 

trinco e tateava à procura do ferrolho. 

Jack gritou. Tirou a mão para fora” (KING, 2012, p. 428-429). 

 

Cena: 

 

No quarto rosa, mal iluminado por um abajur, Jack começa a quebrar a porta 

amarela do banheiro (Figura 25), onde Wendy se trancou. O banheiro é branco e, ao 
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contrário do quarto, está bem iluminado. Ela grita várias vezes implorando que o marido 

pare, está assustada e chorando, com uma faca na mão. Cada machadada corresponde a 

um grito. A música tensa está ao fundo compondo a cena. 

 

Figura 25: Jack quebrando a porta com um machado 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

 O enquadramento da porta recebendo os golpes tem Wendy acuada ao fundo. 

Quando a porta está quase destruída, a câmera corta para uma visão de dentro do 

banheiro para fora, é possível ver Jack pelas frestas. 

A câmera volta para o quarto para a última machadada e, logo em seguida, para 

o plano do banheiro, com o foco na porta. O homem, completamente enlouquecido, 

coloca o rosto no buraco aberto (Figura 26). Nesse momento, o volume da trilha 

aumenta. Wendy grita cada vez mais alto. 

 

Figura 26: Jack espiando pela porta quebrada 
 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980). 

 

 Logo em seguida, Jack tenta abrir o trinco da porta, mas ao perceber o que o 

marido estava tentando fazer, ela corta a mão dele com a faca (Figuras 27 e 28). O 

homem grita e se afasta. 
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Figura 27 e 28: Wendy corta a mão de Jack com uma faca 

 

  

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

 Dentre os planos utilizados, vale destacar o Primeiro Plano e o Plano Detalhe. 

Nesse trecho do filme, o machado e a faca são acessórios importantes. O primeiro, que 

foi usado por Jack para quebrar a porta do banheiro e, o segundo, que Wendy usou para 

cortar o marido. 

 

Apreciação: 

 

Nesse trecho, é possível observar a diferença de iluminação entre os dois 

ambientes apresentados. Pode-se dizer que a fotografia mais escura e menos nítida do 

quarto, é um reflexo do atordoado estado mental do protagonista. Droguett (2014) 

explica que em O Iluminado a luminosidade do hotel diminui à medida que avança a 

loucura de Jack. Enquanto isso, a fotografia branca e limpa do banheiro muito bem 

iluminado, cria um ambiente intimidador. Além disso, a trilha sonora é assustadora, tem 

um tom muito sombrio, e colabora com o clima de tensão. 

 No filme, Kubrick substituiu o taco, usado por Jack para quebrar a porta, e a 

lâmina, que Wendy usou para cortar o marido, por um machado e uma faca, 

respectivamente. Provavelmente o diretor fez isso para tornar a cena mais impactante 

aos olhos do espectador. 

 Vale ressaltar que no filme a esposa quase não se defende, apenas corta a mão 

do marido com a faca. No livro, essa passagem é muito mais impactante. Jack agride 

Wendy com um taco, enquanto ela consegue dar uma facada nas costas dele e se 

defender com uma lâmina.  
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9.2 TRECHOS DO LIVRO QUE NÃO ESTÃO NO FILME 

 

Os trechos aqui citados não estão presentes no filme, pois foram substituídos por 

Kubrick na adaptação. Portanto, nesse tópico serão descritas e apreciadas as cenas que 

substituíram esses trechos, pois acreditamos que as mesmas contribuem para a estética 

do filme. 

 

9.2.1 Halloran sobrevive e foge com Wendy e Danny 

 

Trecho do livro: 

 

“Encontravam-se ainda a 35 quilômetros de Sidewinder, quando Hallorann parou para 

colocar o resto da gasolina no tanque do snowmobile. Estava muito preocupado com 

Wendy Torrance, que parecia estar desfalecendo. Ainda faltava um longo caminho. 

- Dick! - gritou Danny. Estava de pé no assento, apontando. - Dick, veja! Olhe 

lá! 

A neve cessara e uma lua cheia espreitava pelas nuvens. Lá embaixo, mas em 

sua direção, subindo por uma série de esses, estava uma corrente iluminada como um 

colar de pérola. O vento diminuiu por um momento, e Hallorann ouviu o zumbido 

distante de motores de snowmobiles
22

. 

Hallorann, Danny e Wendy alcançaram-nos em 15 minutos. Haviam trazido 

roupas, conhaque e remédio. 

E a longa escuridão terminara” (KING, 2012, p. 457-458). 

 

Cena: 

 

Em um snowcat
23

, Hallorann chega ao Hotel Overlook durante uma tempestade 

de neve. Ele usa touca e um grande casaco para se proteger do frio. O barulho do 

veículo chama a atenção de Jack, que até então estava tentando arrombar a porta do 

banheiro para matar a esposa. Com o machado em punho, ele vai verificar quem havia 

                                                 
22

 É um veículo semelhante a uma motocicleta desenvolvido para andar em lugares com neve, possui 

tração traseira por esteira com cravas para melhor estabilidade, e pás na parte dianteiras. 
23

 Com cabine fechada, semelhante a de um caminhão, é um veículo utilizado para andar em lugares com 

neve. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esteira
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chegado. Nesse meio tempo, Danny se esconde em um armário e Wendy aproveita para 

fugir.  

Um travelling acompanha Jack, que está caminhando pela cozinha, mancando. 

Esse movimento de câmera também é utilizado para acompanhar o trajeto de Halloran 

andando na neve até a entrada. Jack atravessa um corredor e sobe a escada que dá 

acesso ao lobby do hotel. Até então não há nenhuma música, apenas o som de seus 

passos e a ventania do lado de fora. 

Hallorann já caminha pelo corredor de entrada e chama várias vezes, com a 

intenção de obter a resposta de alguém. A câmera o segue, agora ele passa a ser 

enquadrado pelas costas. Ainda sem nenhuma trilha, é possível ouvir apenas o barulho 

de seus passos e da ventania. De repente, Jack grita e ataca. Estava escondido atrás de 

uma das pilastras do salão. A trilha de suspense finalmente surge. Como é possível 

observar na figura 29, ele mata Hallorann com uma machada no peito. 

 

Figura 29: Jack mata Hallorann com um machado 
 

  

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

 Do seu esconderijo, Danny grita, ao ter uma visão do que acabara de acontecer. 

Jack ouve o grito do filho, pega o machado, que até então estava cravado no peito de 

Hallorann, e vai atrás dele (Figura 30).   
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Figura 30: Jack pega o machado e vai atrás do filho 
 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

 Nesse trecho do filme, vale destacar a presença da cor vermelha e de diversos 

tons de marrom no interior do Hotel Overlook, a iluminação azulada na parte externa e 

também o uso do travelling e de planos mais abertos. Mais uma vez, o machado é o 

acessório que se destaca. 

 

Apreciação: 

 

No livro, Hallorann desempenha um papel extremamente importante. Já no 

filme, sua importância se limita a explicar o que é um Iluminado e levar até o Hotel 

Overlook o snowcat que será utilizado para a fuga de Danny e Wendy.  

A cena do assassinato de Hallorann é muito bem montada do ponto de vista 

visual e é o único momento em que o filme se propõe a dar um susto no espectador. 

Segundo Aumont (1995), se a montagem for coordenada em função de uma série de 

acontecimentos escolhidos com precisão, ou de uma linha conceitual, seja agitada ou 

calma, terá respectivamente um efeito excitante ou calmante no espectador. Além disso, 

há ausência de trilha sonora ao longo de boa parte desse trecho, pois é possível ouvir 

apenas o uivo do vento durante a nevasca e os passos dos personagens, que colaboram 

para aumentar o clima de tensão. 

 

9.2.2 Manchas de sangue na parede 

 

Trecho do livro: 
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“Placas grandes de sangue seco, salpicadas de pedacinhos de tecido acinzentado, 

estavam grudadas no papel de parede. Danny sentiu nojo. Era como um desenho louco 

feito em sangue, uma gravura surrealista do rosto de um homem possuído pelo terror e 

dor, a boca aberta e metade da cabeça triturada... 

(Portanto, se enxergar alguma coisa, olhe para o outro lado e, guando se voltar, 

já terá desaparecido. Está bem?) 

Deliberadamente, olhou para a janela tendo o cuidado de não demonstrar nada 

na expressão, e quando a mão de sua mãe se aproximou da sua, ele segurou-a, cuidando 

para não apertá-la, ou dar qualquer espécie de sinal. 

O gerente dizia alguma coisa ao pai sobre a necessidade de manter o janelão 

bem fechado para que o vento forte não entrasse ali. Jack balançava a cabeça, 

concordando. Danny, com cuidado, olhou de volta para a parede. A mancha grande de 

sangue desaparecera. Aqueles pedacinhos de tecido acinzentado espalhados também 

haviam desaparecido. 

Em seguida, Ullman os levou para outro lugar. Mamãe perguntou se achava as 

montanhas bonitas. Danny disse que sim, apesar de, de uma forma ou de outra, não ter 

dado muita importância às montanhas. Enquanto Ullman fechava a porta, Danny olhou 

de volta sobre os ombros. A mancha de sangue voltara, só que agora era fresca. O 

sangue corria” (KING, 2012, p. 104). 

 

Cena: 

 

Danny está andando no seu triciclo pelos corredores do hotel vazio. O papel de 

parede floreado e o azul do tapete e o amarelo das portas se destacam. A câmera, 

mesmo que de longe, está na altura da cabeça do menino e dá ao espectador a dimensão 

de sua visão. A princípio, apenas se ouve o barulho das rodas do triciclo pelo chão, mas 

logo surge a trilha característica de suspense. O garoto vira à direita e a câmera ainda 

passeia pelo corredor vazio, com a música em volume alto. Corta para uma câmera mais 

próxima das costas de Danny, só que agora enquadrando em um quase Plongeé, 

deixando-o mais frágil. Vira mais uma curva e o garoto se depara com as gêmeas 

(Figura 31). Elas usam o mesmo vestido azul claro, com um laço branco na cintura. 
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Figura 31: Danny vê as gêmeas no corredor 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980). 

 

O triciclo pára, ele olha assustado. Volta para o enquadramento atrás de suas 

costas, com as meninas ao fundo chamando por ele. Começa então um jogo de plano e 

contra plano, até que Danny tem a visão das duas mortas a machadadas (Figura 32). O 

ambiente é tomado pelo vermelho do sangue. 

 

Figura 32: Gêmeas assassinadas 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

A cena fica passando em corte seco da visão delas mortas para elas falando e a 

cada transição, estão mais próximas (Figura 33). Danny, desesperado, fecha os olhos. A 

música aumenta. Ele vai abrindo os olhos devagar. A música diminui, ele olha, o 

corredor está vazio. 
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Figura 33: Gêmeas 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

 Nesse trecho do filme, vale destacar que o Close-up foi muito utilizado para 

destacar as feições do garoto aterrorizado. 

 

Apreciação: 

 

No livro, a passagem é bem mais simples, pois Danny apenas enxerga manchas 

de sangue. Já no filme, chama atenção o fato de Kubrick ter utilizado crianças como 

elemento chave do suspense, o que pode ser considerado um artifício interessante, para 

provocar ainda mais medo no espectador, já que teoricamente elas são inofensivas. 

Ciment (2013) acredita que a criança, como o primitivo, está mais próxima dessas 

atividades psíquicas que caracterizam a humanidade em um estágio anterior de seu 

desenvolvimento. 

Além disso, Kubrick fez o uso do inovador steadycam, um equipamento 

onde é acoplada a câmera para evitar a trepidação. O espectador acompanha o garoto 

pelos corredores e fica na expectativa, pois a qualquer momento pode se deparar com 

algum segredo que o Hotel Overlook esconde. É o que acontece nesse trecho. 

 

9.3 CENAS DO FILME QUE NÃO ESTÃO NO LIVRO 

 

As cenas que serão descritas e apreciadas nesse tópico não têm trechos 

correspondentes no livro. 

 

9.3.1 Sangue saindo do elevador 
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Cena: 

 

Começa uma trilha de suspense. Danny está em frente ao espelho do banheiro, 

quando pergunta a Tony porque ele não quer ir para o Hotel Overlook. Tony não é 

apenas o amigo invisível de Danny, mas sim o espírito responsável pelas visões do 

garoto. No filme ele é representado pelo dedo indicador de Danny. Tony não quer dizer 

o motivo, mas o menino insiste várias vezes, até que começa a ter visões. 

Primeiro, vê o sangue escorrer por entre as fendas do elevador e, logo em 

seguida, as gêmeas. Danny volta a ver o elevador. O corredor principal do hotel está 

sendo tomado por uma enxurrada de sangue, capaz de arrastar os móveis (Figura 34). 

Na sua visão, o garoto grita e, por fim, o sangue toma conta da tela, que escurece. A 

trilha acaba. 

 

Figura 34: Sangue saindo do elevador 
 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

Na cena do elevador, gravada em Plano Conjunto, há o predomínio da cor 

vermelha, que entra em contraste com o branco das paredes e da iluminação. Essa cena 

é uma das alucinações que Wendy tem no fim do filme, enquanto o garoto é perseguido 

pelo pai no labirinto. 

 

Apreciação: 

 

Em relação a Tony, no livro ele aparece apenas nos sonhos de Danny. Já no 

filme, como é possível perceber nesse trecho, o garoto traduz o que Tony estaria 

pensando e o coloca como se fosse seu próprio dedo. 
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Quanto ao elevador, no livro ele apenas funciona sozinho, sem ninguém o 

acionar. Pode-se dizer que Kubrick colocou essa cena no filme devido ao impacto que 

causaria perante o espectador e a presença da cor vermelha é fundamental para isso. O 

vermelho, que no começo está apenas nas portas do elevador, aparece aos poucos e 

invade tudo, tomando conta da tela inteira. De acordo com Droguett (2014), o vermelho 

em O Iluminado será plano de fundo para que o espectador construa o monstro em sua 

imaginação. É praticamente impossível desgrudar os olhos da tela. 

 

9.3.2 Jack morre no labirinto 

 

Cena: 

 

Danny sai do hotel e entra no labirinto do jardim para se proteger do pai, mas 

Jack o segue. Por conta da neve, Jack consegue perceber exatamente o caminho 

percorrido pelo filho, por meio de suas pegadas. Em grande parte da perseguição o 

enquadramento fica nas costas de Danny. O ritmo se acelera com cenas intercaladas de 

Wendy tendo alucinações enquanto procura o filho dentro do hotel. 

Finalmente, o garoto, que se encontra bem à frente do pai, tenta despistá-lo, 

voltando cuidadosamente sobre as próprias pegadas e seguindo por outro caminho, 

apagando seu rastro pelo caminho novo. Jack segue o caminho antigo e, quando chega 

ao fim das pegadas de Danny, é obrigado a escolher uma nova direção para encontrar o 

filho. Com isso, ele acaba se perdendo ainda mais, enquanto Danny, desesperado, volta 

com a ajuda de seu próprio rastro à entrada do labirinto no mesmo momento em que 

Wendy sai do hotel para procurar o filho lá fora. Eles se abraçam, sob os gritos 

ameaçadores de Jack, entram no snowcat de Hallorann e deixam o Hotel Overlook, em 

segurança. No dia seguinte, vemos o corpo congelado de Jack no labirinto (Figura 35). 
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Figura 35: Jack morre congelado no labirinto 

 

 

 

Fonte: O Iluminado (1980) 

 

 Vale destacar nesse trecho do filme, a iluminação azulada na parte externa do 

Hotel Overlook, o uso do Primeiro Plano e o predomínio da cor vermelha e de diversos 

tons de marrom nas cenas em que Wendy aparece procurando o filho dentro do hotel.  

 

Apreciação: 

 

Comparando os dois finais, o do livro é mais heroico e o do filme tem um tom 

mais melancólico, que condiz com a história que acompanhamos. No livro, Hallorann 

salva Wendy e Danny de Jack, que morre na explosão do hotel. Enquanto isso, no filme, 

Jack mata o chef de cozinha e persegue o filho no labirinto. Porém, acaba morto 

congelado, não consegue escapar do labirinto psicológico que tornou sua mente 

perturbada e vira mais um espírito que assombra o local. Danny e Wendy, como no 

livro, conseguem fugir, mas sem Hallorann. 

Esse também é um dos trechos em que fica evidente que, com o passar do tempo 

e o aumento da loucura de Jack, a fotografia vai escurecendo, se tornando menos nítida, 

até finalmente se tornar fria, em tons azulados, com a neve atrapalhando completamente 

a visão, num reflexo do atordoado estado mental dele. Segundo Costa (2014), a 

fotografia tem um papel relevante na tomada de consciência do espectador na apreensão 

de sentimentos através da imagem. Além disso, o som também colabora com o clima de 

tensão através do uivo do vento durante a nevasca. 

 

 

 

 



 

50 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve a preocupação de, por meio de uma leitura analítico-

descritiva, observar como foi feita a transposição estética do livro O Iluminado, de 

Stephen King, para o filme O Iluminado, de Stanley Kubrick.  

Para tornar esse trabalho possível e colocar em prática o embasamento teórico 

foram selecionadas seis cenas para serem analisadas, com base nas seguintes categorias: 

trechos do livro que não são fidedignos no filme, trechos do livro que não estão no filme 

e cenas do filme que não estão no livro. Dois eixos guiaram a análise das cenas. O 

primeiro abrange os elementos estéticos, como fotografia e direção de arte. Já o segundo 

abrange os elementos técnicos, como som, planos e enquadramentos, movimentos de 

câmera e ângulos de filmagem.  

A partir dessa análise, foi possível perceber que, ao adaptar o livro de Stephen 

King para o cinema, Kubrick tratou com vivacidade os temas da comunicação e 

isolamento, centrais no livro, reforçando-os simbolicamente. Esses temas aparecem 

várias vezes ao longo do filme, em parte na habilidade psíquica de Danny, que tem 

visões ao longo do filme, e em parte na insanidade de Jack. 

O filme é sombrio, angustiante e claustrofóbico. Stanley Kubrick demonstra seu 

domínio da arte, criando uma atmosfera de tensão. Ao escolher cuidadosamente seus 

ângulos e ritmos de filmagem, induz o medo nos espectadores. Os corredores 

intermináveis, a neve, a imensidão do prédio são elementos utilizados por ele para criar 

uma atmosfera de dúvida, de que algo não está certo.  

Um dos aspectos decisivos para o sucesso visual do filme foi o uso da 

steadycam. Com a câmera móvel, acompanhando os personagens pelo hotel, Kubrick, 

ao contrário da estética clássica do terror, que sempre optou por esconder o ponto de 

ação, deixa sempre o cenário muito amplo e visível, o que coloca o espectador dentro da 

cena. Para aproveitar melhor essa estética visual do filme, Kubrick também insere 

alguns elementos que não estão no livro, como o sangue escorrendo por entre as fendas 

do elevador e a tempestade de neve durante a perseguição no labirinto, onde Jack morre 

congelado, que acabam sendo decisivos para a construção da tensão. Enquanto o livro 

de King termina com fogo, o filme de Kubrick termina com gelo. 

Acreditamos que O Iluminado ultrapassa seu status de adaptação literária. Com 

tomadas aéreas, o uso simbólico de cores, imagens recorrentes de labirintos e espelhos, 
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tudo isso realçado pela trilha sonora, tornou-se não só um clássico de Kubrick como 

também um clássico do cinema de terror moderno. 

O estudo atingiu seus objetivos de compreender como é feita a transposição 

estética do livro O Iluminado, de Stephen King, para o filme O Iluminado, de Stanley 

Kubrick. Vale ressaltar que a eficácia do estudo deu-se devido às categorias de análises 

criadas durante o decorrer deste trabalho, atingindo um nível satisfatório de pesquisa 

para contribuir com futuros projetos sobre o assunto. 
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