
 
 

 
7o SEMIC|ESPM – São Paulo | outubro de 2018 | ISSN 2358-2138 

     
 

  
 

 

O ARQUÉTIPO DO LABIRINTO EM “O ILUMINADO” 
 

Vitor Gomes Agnelli1 
ESPM-SP 

 

Guilherme Mirage Umeda2 
ESPM-SP 

 

Resumo 

A diversidade de representações de um arquétipo e os possíveis significados que cada 
uma dessas imagens possui vão além daquilo que é possível analisar por meio da 
inteligência consciente. Cada livro, produção audiovisual, música ou qualquer outro 
tipo de obra pode utilizar imagens arquetípicas para tentar elaborar aquilo que 
existe no inconsciente coletivo, mas nunca uma dessas representações será igual a 
qualquer outra ou possuirá características que definem com exatidão tudo aquilo que 
determinado arquétipo pode ou não comunicar. Sendo assim, este estudo tem o 
objetivo de apontar alguns dos possíveis sentidos do labirinto no filme “O iluminado”, 
de acordo com estudos relacionados ao arquétipo em questão. 
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Introdução 

 O labirinto é uma imagem frequentemente utilizada em livros, séries e 

filmes. Isso claramente não é uma coincidência: os labirintos são colocados com 

objetivos específicos e possuem o poder de criar sentidos muito mais profundos do 

que aparentam em uma primeira análise. 

 Entretanto, isso não é uma novidade. Autores já citam o arquétipo do 

labirinto e seus significados há muito tempo e utilizam diversos exemplos para 
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ilustrar seus pensamentos. Mas, por se tratar de um assunto tão extenso e 

complicado, é interessante observar o labirinto a partir de visões diferentes. 

 Este trabalho é um recorte feito a partir da pesquisa que realizamos no 

Programa de Iniciação Científica da ESPM-SP. Originalmente, estudamos dois 

produtos midiáticos (o filme “O iluminado” e a série “Westworld”) e realizamos uma 

comparação entre as duas representações. Para este artigo, optamos por diminuir o 

escopo do trabalho, concentrando-nos apenas no filme “O iluminado”. 

 “O Iluminado” (ou “The Shining”, no original) é um romance de terror 

escrito por Stephen King em 1977. O livro teve uma adaptação para o cinema dirigida 

por Stanley Kubrick apenas três anos depois de seu lançamento (1980). O filme é 

considerado um clássico do terror cinematográfico. 

 O problema de pesquisa definido para este projeto foi: que sentidos 

podem ser lidos nas imagens arquetípicas do labirinto presentes em “O iluminado”? 

 Sendo assim, o objetivo primário desta pesquisa foi analisar como o 

arquétipo do labirinto foi atualizado em produções audiovisuais durante as últimas 

décadas. É importante entender, em um primeiro momento, os contextos nos quais 

imagens do labirinto foram usadas na obra supracitada, para então relacioná-las aos 

sentidos arquetípicos. 

 Definiu-se como objetivos secundários: 

• Compreender a noção de arquétipos como conteúdo do inconsciente 

coletivo, de acordo com as proposições de Carl Gustav Jung; 

• Discutir a mobilização de formas arquetípicas na construção de narrativas 

contemporâneas de entretenimento; e 

• Investigar os sentidos arquetípicos atribuídos às formas labirínticas; 

 A abordagem escolhida para este estudo foi qualitativa. O primeiro fator 

que contribui para essa decisão foi a não aplicação da representatividade numérica. 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) afirmam que a “pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”. A seguir, as 

características desse tipo de abordagem são citadas: 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 
hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 
relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância 
das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 
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interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 
teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 
possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências. (GERHARDT, SILVEIRA; 2009, p. 32). 

  

 No caso desta pesquisa, o objetivo é compreender as formas nas quais o 

arquétipo do labirinto é apresentado em “O iluminado”, o que se relaciona com uma 

das características da pesquisa qualitativa. 

 Em um primeiro momento, é importante a coleta de dados secundários 

suficientes para a definição aprofundada do arquétipo do labirinto. Para isso, foi 

feita uma pesquisa bibliográfica, procurando publicações anteriores que 

descrevessem a maior quantidade possível de significados que podem ser 

relacionados ao labirinto. A pesquisa bibliográfica é definida pelo “levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). O 

principal conceito utilizado neste estudo foi o de “arquétipo”, conforme proposto 

por Jung em sua Psicologia Analítica. 

 Devido ao fato desta pesquisa se inscrever nos estudos do imaginário e, 

consequentemente, utilizar mitos e símbolos como objetos de análise, foi escolhido 

um método de pesquisa proposto pelo teórico francês Gilbert Durand, chamado 

mitocrítica. De acordo com Ferreira-Santos e Almeida (2012, p. 113), a “mitocrítica 

é uma técnica de investigação que parte das obras literárias, artísticas, dos relatos, 

histórias de vida, documentos e narrativas de modo geral para depreender os mitos 

diretores dessas produções”. Ao utilizar essa técnica, foi possível observar como o 

arquétipo do labirinto aparece em cada uma das obras escolhidas para este estudo. 

Além disso, a mitocrítica busca estudar como determinado mito aparece ao longo do 

tempo e quais as correlações com outros mitos de locais ou épocas diferentes 

(FERREIRA-SANTOS, ALMEIDA; 2012). 

 Após a coleta de referências bibliográficas suficientes para a análise 

aprofundada do arquétipo do labirinto, foi iniciado o processo de mitocrítica. Para 

isso, foram selecionadas as passagens do filme que têm relação com o labirinto 

representado. Com isso, foram apontados alguns dos significados que a obra permite 

entrever nessas imagens. Consideramos ainda a possibilidade de que determinadas 

passagens da mesma obra atribuam significados diferentes para o labirinto. Nesses 

casos, todas as ocorrências individuais foram observadas. 
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Revisão da Literatura 

 Para se compreender o conceito de arquétipo, entendemos como 

importante apontar as ideias principais de Jung sobre o inconsciente. O autor 

entende que a psique é um estrutura circular que funciona como uma unidade, mas 

que pode ser dividida esquematicamente para fins de estudo (HALL, 2007). 

 

Existem duas divisões topográficas básicas: a consciência e o inconsciente. 
O inconsciente, por sua vez, está dividido entre inconsciente pessoal e 
psique objetiva. A primeira designação junguiana da psique objetiva foi a 
de “inconsciente coletivo”; esse ainda é o termo mais largamente usado 
quando se discute a teoria de Jung (HALL, 2007, p. 13). 

 

 Jung (2016) concorda com outros autores que afirmam que a mente é 

formada individualmente por todos os seres humanos, mas, para ele, o inconsciente 

pessoal está mais ou menos na superfície. Uma camada mais profunda, que 

independe das experiências individuais de uma pessoa, é chamada pelo autor de 

inconsciente coletivo. 

 Segundo Jung (2016), o inconsciente coletivo é uma parte da psique 

humana que é transmitida hereditariamente. Diferente do inconsciente pessoal, o 

inconsciente coletivo não é construído durante a vida do indivíduo e é igual para 

todos os seres humanos. Dessa forma, os conteúdos do inconsciente coletivo não 

foram adquiridos individualmente, pois nunca passaram pela consciência. 

 O arquétipo, segundo Jung (2016), é “o conteúdo do inconsciente 

coletivo”; Jacobi (2016) ainda afirma que jamais teremos acesso direto ao 

inconsciente coletivo, pois as suas únicas manifestações conscientes acontecem por 

meio das representações dos arquétipos. 

 Por serem o conteúdo do inconsciente coletivo, os arquétipos também 

possuem o fator da hereditariedade e, sendo assim, são notados na cultura material 

de diversas sociedades ao longo do tempo, mesmo sem que seja possível atribuir 

conexões de causalidade entre essas manifestações (JUNG, 2016). 

 Os arquétipos, apesar de serem iguais em todos os seres humanos, desde 

os tempos remotos, não são fórmulas pré-definidas e imutáveis (JUNG, 2016). Jacobi 

(2016, p. 59) julga importante reforçar um aspecto frequentemente mal 

compreendido no pensamento junguiano, de que “os arquétipos não são ideias 
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herdadas, mas possibilidades de representação herdadas”. Eles fazem parte da 

estrutura da psique humana e podem produzir “padrões”, o que é diferente da 

possibilidade de produzir imagens materiais observadas pelo consciente (JACOBI, 

2016). 

 As formas com que os arquétipos são apresentados são variadas e, 

evidentemente, não esgotam todas as suas possibilidades. Cada arquétipo possui 

diferentes vias de interpretação; quando aparece em alguma das suas formas 

materiais, parte da sua essência é perdida (JUNG, 2016). Essa ideia é reforçada por 

Jacobi (2016, p. 46): “cada arquétipo é sempre atualizado de acordo com a vida 

exterior e interior do indivíduo e, ao receber forma, aparece na frente da câmera 

da consciência, ou como diz Jung, é ‘representado’ diante da consciência”. Ou seja, 

quando um arquétipo é representado (com uma imagem, uma palavra ou com 

qualquer outra maneira de comunica-lo conscientemente) ele deixa de ser 

arquétipo, pois várias de suas outras formas possíveis são perdidas (JUNG, 2016). 

 Há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. Intermináveis 

repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma 

de imagens preenchidas de um conteúdo, mas apenas de formas sem conteúdo, 

representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação 

(JUNG, 2016, p. 57). 

 Dessa forma, é importante diferenciar o termo arquétipo (ou “arquétipo 

em si”) do termo “representação arquetípica” (ou “imagem arquetípica”). O 

arquétipo se localiza exclusivamente no inconsciente coletivo, onde não é percebido 

pela consciência. Assim que essa ideia disforme se torna acessível ao consciente, ela 

se torna uma imagem, que representa o arquétipo, mas não em sua totalidade 

(JACOBI, 2016). As experiências conscientes relacionadas aos arquétipos, portanto, 

são sempre parciais e não representam a totalidade do arquétipo em si (JUNG, 2016). 

Essa característica é vital para o estudo dos arquétipos na mídia, pois deixa claro 

que a forma em que determinado arquétipo aparece em certa obra não é a única 

possível. Isso é algo que certamente pode ser dito acerca do labirinto. Peyronie 

(1997) destaca a variedade de significados atribuídos ao labirinto ao longo do tempo, 

dependendo do contexto de cada época. Essa abrangência de significados possibilita 

que as aplicações do labirinto na mídia sejam diversas, mesmo em obras que foram 

criadas em momentos próximos, pois, por se tratar de um arquétipo, o contexto de 
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cada obra delimitará uma forma para o labirinto, que será diferente de todas as 

outras.  

 Ao estudar as particularidades do arquétipo do labirinto, é importante 

analisar o Mito de Teseu, pois esta é uma das representações mais famosas do 

arquétipo. 

 A origem de Teseu, segundo a mitologia, veio a partir da dificuldade de 

Egeu, rei de Atenas, em ter um filho. Após ter tentado com diversas esposas, o 

governante foi enganado e acreditou que era pai de Teseu, que na verdade era filho 

do deus Posídon (BRANDÃO, 1999). 

 Desde a adolescência, Teseu enfrentou diversos desafios e precisou se 

proteger de pessoas que invejavam sua posição, como Medéia, esposa de Egeu, e 

seus primos, os Palântidas (BRANDÃO, 1999). 

 Após o filho de Minos, o rei de Creta, ser assassinado, devido às suas 

incríveis habilidades nos Jogos que aconteceram em Atenas, supostamente devido à 

influência de Egeu, uma guerra entre as duas cidades – Creta e Atenas – eclodiu 

(BRANDÃO, 1999). A guerra se prolongou e a peste assolou Atenas (por um pedido de 

Minos a Zeus), até que o rei de Creta aceitou o fim do conflito, com uma condição: 

deveriam lhe ser enviados, anualmente, sete moços e sete moças, que seriam 

ofertados ao Minotauro, que vivia dentro do Labirinto (BRANDÃO, 1999). 

 Quando chegou no terceiro ano de tal pacto, os habitantes de Atenas 

estavam começando a se irritar com o sacrifício dos jovens aceito por Egeu, por isso 

Teseu se propôs a ser uma das oferendas para o Labirinto, com o objetivo de derrotar 

o Minotauro (BRANDÃO, 1999). 

 Em relação ao labirinto, Brandão (1999) cita a possibilidade do Minotauro, 

com toda a sua monstruosidade, ser a representação da perversidade da dominação 

de Minos sobre Creta. O aprisionamento do Minotauro no labirinto seria uma forma 

de aprisionar a vontade de Minos no inconsciente. Com tal interpretação, é possível 

afirmar que, através do labirinto, é possível acessar o inconsciente e encontrar os 

desejos mais profundos do ser humano. Essa ideia também foi estudada por 

Bachelard (1990), quando o autor fala do autoconhecimento. 

 A análise de Bachelard (1990) trata das diversas facetas e tipos de 

labirinto, com vários exemplos. O autor deixa claro que existem diversos tipos de 

labirintos e que nenhum deles pode representar todos os outros, como definido 
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anteriormente por Jung em relação aos arquétipos. Cada labirinto tem suas 

individualidades, mas também trazem sensações arquetípicas semelhantes entre si. 

A sensação de estar perdido e a angústia de estar sendo comprimido por corredores 

estreitos ou tetos baixos são elementos comuns nos labirintos. O autor dá um 

exemplo: 

 

caminhar no bosque escuro ou na gruta tenebrosa, perder-se, estar perdido 
são situações típicas que proporcionam inumeráveis imagens e metáforas na 
atividade mais clara do espírito, conquanto na vida moderna as experiências 
reais desse tipo sejam no fim das contas muito raras. Amando tanto as 
florestas, não me lembro de ter me perdido nelas. Temos medo de nos 
perder, sem jamais nos termos perdido (BACHELARD, 1990, p. 162). 

 

 O texto de Bachelard (1990) reforça a diversidade de labirintos ao explicar 

sobre os labirintos duros e os labirintos moles. Esses exemplos citados pelo autor são 

extremos, ou seja, entre eles há uma infinidade de possibilidades de representação. 

Bachelard explica como o labirinto duro fere o indivíduo e se posiciona como a 

entrada para um pesadelo, enquanto o labirinto mole é uma forma de saída do 

pesadelo e tem características mais brandas e é cheio de facilidades. 

 Assim como na interpretação do Mito de Teseu citada anteriormente, o 

autoconhecimento é um tema tratado por Bachelard (1990) ao escrever sobre o 

labirinto. As imagens labirínticas são muitas vezes relacionadas às profundezas e à 

escuridão, e em alguns casos essas profundezas sombrias representam a própria 

mente humana. Ao entrar em locais nunca visitados anteriormente, o ser humano 

consegue perceber conteúdos escondidos em seu inconsciente. Esse contato pode, 

muitas vezes, ser negativo e fazer o indivíduo entrar em conflito interno, mas, por 

outro lado, podem fazê-lo perceber aquilo que poderá servir como guia em situações 

futuras. 

 Voltando à análise do Mito de Teseu, Brandão (1999) afirma que a decisão 

de combater o Minotauro simboliza a oposição de Teseu à dominação de Minos sobre 

os atenienses. A interpretação de Brandão afirma que Minos lutava contra essa 

tirania, mas que necessitava “nutrir” a necessidade, o que era simbolizado com os 

sacrifícios oferecidos ao Minotauro. Mas, ao mesmo tempo em que Minos, um homem 

dotado de sabedoria, sucumbiu a essa perversidade da dominação, Teseu enfrentava 

a mesma falha que habitava seu próprio inconsciente, ou seja, mesmo que 
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conseguisse matar o Minotauro, teria que resistir à própria vontade de reprimir com 

a dominação. 

 O labirinto do Mito de Teseu é descrito como profundo, escuro e com 

corredores retorcidos. Essa representação do inconsciente apenas pôde ser superada 

com a ajuda de Ariadne e seu amor por Teseu. Ao utilizar o novelo de fios para 

encontrar a saída (ou em outra versão a coroa luminosa que permite a destruição da 

escuridão), Teseu consegue matar o Minotauro e escapa das trevas, retornando para 

a Grécia (BRANDÃO, 1999). 

 Ariadne ofereceu sua ajuda a Teseu com a condição de ele a desposar após 

sair, mas isso nunca ocorreu. Brandão (1999) afirma que Teseu traiu Ariadne ao 

abandoná-la na ilha de Naxos. Ao utilizar o fio de Ariadne, ele consegue sair do 

labirinto de Minos, mas também escapa de seu próprio inconsciente. Teseu sai do 

labirinto com a própria perversidade dominadora e, a partir de então, sua jornada é 

marcada por tal derrota. 

 É importante destacar nas análises anteriores, tanto de Bachelard (1990) 

quanto de Brandão (1999), que o labirinto possui um enorme poder de 

transformação. As experiências vividas durante o percurso labiríntico são profundas 

(ilustradas pela profundidade do próprio labirinto) e por isso causam mudanças, mas 

nem sempre para pior. 

 Uma construção factual que se relaciona com o mito de Teseu é o chamado 

Palácio de Cnossos, local que possui características semelhantes às atribuídas ao 

Palácio de Minos. Por outro lado, a construção de um labirinto subterrâneo abaixo 

desse palácio continua sendo uma lenda (FERREIRA, 2008). 

 Segundo Ferreira (2008, p. 20), o Palácio de Cnossos 

 

Era um edifício quase quadrado, de cerca de cento e cinquenta metros de 
lado, com um amplo espaço aberto ao centro, de forma rectangular, a 
característica mais saliente dos palácios de Creta. Tinha quatro entradas, 
uma em cada lado: a do norte levava directamente ao pátio central que 
chegou até nós muito destruído. Como porém não devia ser muito diferente 
do dos outros palácios, e o de Malia permite identificar um altar central, o 
mesmo aconteceria em Cnossos. Um indício de que era um lugar que servia 
para cerimónias rituais. 

 

 A civilização minoica, que viveu em Creta no período de construção desse 

palácio (que atingiu seu ápice entre os anos de 2000 e 1500 a. C.), era governada 
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por sacerdotes que eram tratados como divindades. O Palácio, portanto, além de ter 

funções religiosas, também servia como base administrativa (FERREIRA, 2008). 

 O touro era frequentemente representado por essa cultura. Os “chifres da 

consagração” decoravam a fachada do Palácio de Cnossos, sendo que em outros 

palácios encontrados em Creta isso não acontecia. A figura do touro também 

aparecia em taças de ouro, objetos de cerâmica e em desenhos na própria fachada 

do palácio. Uma das representações mais famosas encontradas em Cnossos é a do 

“jogo do touro”. É possível que o próprio mito do Teseu e do Minotauro tenha sua 

origem desse jogo (FERREIRA, 2008). 

 Apesar da civilização minoica possuir uma escrita, ela nunca chegou a ser 

decifrada, por isso vários aspectos dessa sociedade se mantêm em aberto. Assim, 

existem hipóteses que só poderão ser confirmadas ou refutadas após entendermos o 

que essa civilização escrevia (FERREIRA, 2008). 

 Ferreira (2008) considera a possibilidade de Minos não ser o nome de uma 

pessoa, mas sim um título de governante da civilização minoica. O símbolo do touro 

era ligado à divindade, que por sua vez era “estreitamente ligada ao rei” (FERREIRA, 

2008, p. 25). Caso essa hipótese seja verdadeira, a presença exclusiva dos “chifres 

da consagração” em Cnossos poderia ser explicada por esse ser o palácio do 

governante supremo da ilha, que era dividida em “uma espécie de federação de 

cidades, sem fronteiras” (FERREIRA, 2008, p. 25). 

 Existe também a possibilidade de que Creta realmente tenha exercido 

domínio sobre Atenas, e que a lenda de Teseu possa ser resultado dessa dominação. 

O jogo do touro, portanto, poderia ser uma cerimônia religiosa realizada no palácio 

de Minos, o rei-sacerdote-divindade (FERREIRA, 2008), que é considerado filho de 

Zeus pela própria mitologia grega (BRANDÃO, 1999). 

 Caso essa hipótese seja verdadeira, a oferenda de quatorze jovens feita 

por Atenas para Creta poderia ser relacionada com o jogo do touro, que envolvia um 

risco às vidas deles. Ao matar o Minotauro, Teseu teria vencido a divindade minoica 

e possibilitado a liberdade de Atenas do domínio de Creta (FERREIRA, 2008). 

 O machado de dois gumes – que em Creta era chamado de labrys –  também 

foi encontrado em grande quantidade no palácio de Cnossos. Uma possível etimologia 

para a palavra labirinto pode derivar desse objeto, ligando labrys com o sufixo nth, 

encontrado em nomes pré-helênicos (FERREIRA, 2008). 



 
 

Anais do 7º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2018 

10 

 Além das ligações mitológicas e históricas, existem características que 

foram estudadas por Bachelard que levam em consideração as formas labirínticas 

ligadas aos sonhos. Em Bachelard (1990), há muitas descrições relacionadas aos 

elementos negativos do labirinto, como a sensação de se estar perdido, sufocado, 

angustiado etc. Por outro lado, o autor afirma que raramente os labirintos que 

proporcionam transformações íntimas são frios, e que o indivíduo labirintado 

costuma experimentar o bem-estar do calor, um calor úmido e animal.  

 Bachelard (1990) também fala sobre a lentidão dos labirintos. O autor 

destaca a inexistência de um sonho labiríntico rápido e a característica de 

viscosidade ligada ao fenômeno psíquico do labirinto. 

 Bachelard (1990) também afirma que parte dos sonhos labirínticos 

começam com uma fissura pela qual a pessoa passa. Também é comum encontrar no 

labirinto imagens que remetem à sensação de compressão, como passagens que se 

estreitam e portas entreabertas. Esses sonhos possuem uma certa movimentação, 

possibilitando comparar o labirinto com entranhas de um ser vivo. 

 Mesmo em situações em que a passagem pelo labirinto é menos apertada 

e mais fácil (mais mole), como em sonhos labirínticos nos quais o sonhador se permite 

simplesmente ser levado por rios, sem um esforço e com menos opressão e angústia, 

ainda é possível perceber o comportamento “vivo” da passagem, como se os rios se 

movimentassem, fazendo curvas sinuosas e difíceis. Esses rios subterrâneos são 

imagens labirínticas menos relatadas, pois deixam menos vestígios ao sonhador 

(BACHELARD, 1990). 

 

Análise Documental 

 O filme “O iluminado” conta a história da família Torrance, que vai passar 

o inverno em um hotel cercado por montanhas geladas. Durante esse período de 

isolamento, Jack, o pai, perde sua sanidade e tenta assassinar a mulher, Wendy, e o 

filho, Danny. 

 As semelhanças entre a narrativa de “O iluminado” com a mitologia de 

Teseu e o Minotauro vão além da presença de um labirinto na história. Danny assume 

uma postura heroica, semelhante à de Teseu, durante a maior parte do filme. Mesmo 

em momentos em que aparece assustada com algo que vivenciou, a criança continua 

seguindo em sua jornada pelo labirinto (que, durante a maior parte do filme, aparece 
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representado pelo próprio Overlook Hotel), enfrentando os monstros ali presentes 

(representados pelos fantasmas do hotel). Com auxílio de seus poderes 

sobrenaturais, Danny avisa sua mãe do ataque do Minotauro (representado por Jack) 

e consegue vencer a bestialidade da criatura com sua inteligência. 

 O trator de neve trazido por Dick, o cozinheiro do hotel, que vai tentar 

resgatar Danny, funciona como o cordão de Ariadne, pois permite que Wendy e o 

filho encontrem o caminho para fora do labirinto. 

 Jack, ao longo do filme (e principalmente a partir do momento em que 

sua esposa e filho vão andar pelo labirinto de plantas que há no fundo do hotel), 

permite que sua raiva cresça dentro de si. Esse, por si só, pode ser um efeito causado 

pela exposição ao labirinto, local onde o homem conhece partes de si mesmo que 

normalmente estariam guardadas em um local remoto de sua mente inconsciente. A 

descoberta de conteúdos de sua mente faz com que Jack perceba a existência de 

desejos sombrios e, mesmo com uma resistência inicial, o homem ceda aos seus 

monstros internos. Quanto mais próximo ao final do filme, mais bestializado ele se 

torna até que, nas cenas finais, ele anda como um animal ferido, carregando um 

machado sangrento e grunhindo palavras indiscerníveis, enquanto busca assassinar 

seu filho. No início do filme, ele se aproxima da figura de Minos, inteligente e 

responsável, mas o labirinto mostra a real tirania e agressividade do governante, 

enquanto Jack se torna o Minotauro. 

 Olhando para a forma com a qual o Overlook Hotel é representado, 

também o podemos relacionar com o labirinto. Primeiramente, o local é quente: 

assim como aparece na descrição de Bachelard (1990), raramente um labirinto é 

representado como um lugar frio. Mesmo estando presente no meio de montanhas 

geladas em pleno inverno, enquanto, do lado de fora, uma tempestade de neve cai, 

o hotel não maltrata seus hóspedes com o frio, pelo contrário, ele serve como um 

porto seguro para mantê-los aquecidos. É no momento em que seu conteúdo (o 

Minotauro, representado por Jack) sai de seu calor e parte para o labirinto gelado, 

do lado de fora, que ele é derrotado. É possível interpretar, inclusive, o labirinto 

coberto de neve como uma arma de Danny contra seu pai. Aquele local deixa de ser 

um habitat que permite o contato com os monstros internos de Jack e, 

consequentemente, deixa de ser um labirinto (apesar do formato labiríntico). 
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 Outra possibilidade de representação do arquétipo na obra é de que o 

labirinto não é um lugar físico, mas se refere à mente de Jack. Quanto mais tempo 

a família vive no local, mais o homem entra em contato com seus monstros internos 

e nutre a violência que existe dentro de si. 

 Algumas cenas mostram Danny andando pelos corredores do hotel. 

Observando essas imagens, também é possível perceber o movimento do labirinto. 

Com o passar do tempo, a representação dos corredores se torna cada vez mais 

estreita, como se Danny estivesse sendo pressionado pelas entranhas do labirinto. 

Quanto mais a criança anda pelos corredores, mais monstros ela encontra e mais 

angustiada, comprimida e perdida ela se torna, todas sensações descritas por 

Bachelard (1990) como típicas de um labirinto. O autor também relaciona essa 

movimentação do labirinto com as entranhas de um ser vivo. A imagem que se repete 

ao longo do filme, do elevador jorrando sangue, reforça essa relação, pois coloca o 

hotel como algo vivo e que sangra. No final do filme, enquanto Jack persegue Danny, 

Wendy passa pelo hotel, encontra criaturas monstruosas e presencia a imagem desse 

elevador sangrando em “tempo real”. Ao interpretar o labirinto como pertencente à 

mente de Jack, essa agitação dos “monstros internos” pode ser fruto do maior 

contato do homem com suas vontades inconscientes, que fazem o personagem perder 

sua racionalidade, como um animal. O elevador sangrando pode ser resultado dos 

ferimentos reais que Jack sofreu ao ser atingido pelo taco de baseball, cair da escada 

e ser esfaqueado por Wendy. 

 Assim como Jack se perde no processo de descobrimento do seu conteúdo 

inconsciente, fazendo com que ele perca o controle de suas ações, Danny também 

estreita sua relação com o inconsciente (representado por Tony). Mas, enquanto o 

processo do pai é marcado pela resistência, pois o conteúdo com o qual ele entra em 

contato não é agradável, muito menos aceito pela sociedade, o filho mantém uma 

relação saudável com suas “vozes interiores”, pois Tony já conversava com Danny 

antes da ida até o labirinto. Ou seja, o hotel também serve como um local de 

autoconhecimento para Danny, mas os recursos internos que são encontrados pelo 

garoto são positivos (mesmo que causem medo) e contribuem para que ele consiga 

salvar a si mesmo e sua mãe. Teseu passa por uma jornada de conhecimento do 

próprio eu, ao andar pelo labirinto de Minos, e o mesmo acontece com Danny. O 

resultado disso no caso de Teseu, de acordo com uma das interpretações do mito 
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apresentada por Brandão (1999), é a descoberta de sua própria tirania, que logo em 

seguida causa o rompimento com Ariadne. Com Danny, não é possível saber o que 

acontece após ele sair do hotel, já que o filme acaba. 

 Outro fator que liga o Overlook hotel e a narrativa do filme como um todo 

com o arquétipo do labirinto é a passagem de tempo. Segundo Bachelard (1990), o 

labirinto possui uma viscosidade, que faz com que não existam sonhos labirínticos 

rápidos. No filme, a passagem de tempo é mostrada de forma clara, primeiro com 

uma mensagem afirmando que um mês inteiro se passou e depois pulando pelos dias 

da semana. É transmitida uma sensação de progresso lento na mudança dos 

personagens. Além disso, a maioria das cenas do filme tem um ar de suspense, 

causados por uma música ou pelo silêncio combinado com imagens estáticas ou com 

pouco movimento e diálogos repetitivos ou com pausas longas. E esse suspense faz 

com que o telespectador sinta o tempo passar ainda mais devagar. 

 O machado utilizado por Jack, quando ele já está completamente tomado 

por sua forma monstruosa e irracional, contribui para a ligação do homem com o 

Minotauro, remetendo aos machados de dois gumes encontrados no Palácio de 

Cnossos. 

 O autodescobrimento é tema central na obra e, ao observarmos a 

diferença existente na natureza dessa autodescoberta quando observamos Jack e 

Danny, o filme propõe a ideia de que a história de cada personagem influencia na 

forma que eles percebem os efeitos do labirinto e causa mudanças e autodescobertas 

diferentes para cada pessoa. 

 Outro destaque que aparece na obra é a ligação do labirinto com a 

violência humana. Ao permitir que Jack encontrasse seu conteúdo mais profundo, o 

labirinto representado no filme fez com que ele passasse a agir de forma violenta. 

Assim, percebemos que o conteúdo interno que encontraram é algo irracional que 

causa destruição. Ao considerarmos que o Minotauro, representação da tirania de 

Minos, possui essa violência em sua natureza, interpretamos que a obra estudada 

comunica que a influência do labirinto na criatura que o percorre faz com que, em 

muitos casos, essa pessoa encontre a natureza violenta dentro de si mesmo e 

necessite confrontar aquilo. Os resultados possíveis podem provocar uma aceitação 

(como representado em Jack Torrance) ou uma fuga (como Danny). Mas, em nenhum 
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dos casos, o personagem consegue derrotar sua natureza violenta (ou encontrar uma 

forma de se relacionar pacificamente com ela) e viver em paz. 

 

Considerações finais  

 No presente trabalho, buscamos entender como o arquétipo do labirinto 

está representado no produto midiático “O iluminado”. Para isso, selecionamos obras 

relevantes que serviram como base teórica para o estudo do arquétipo do labirinto 

e analisamos detalhadamente a obra, apontando como as imagens arquetípicas 

aparecem. Isso permitiu que conseguíssemos compreender como o arquétipo do 

labirinto pode ser representado na cultura ocidental contemporânea. 

 De acordo com o produto midiático estudado, o autodescobrimento é um 

tema central nas narrativas labirínticas. A produção teve seu núcleo narrativo 

construído em torno da mudança e do descobrimento do próprio “eu”. Além disso, 

outros temas fortemente relacionados ao labirinto são a violência, a lentidão, a 

angústia e o calor. Esses fatores também puderam ser relacionados com a teoria e 

as narrativas míticas que envolvem o arquétipo do labirinto. 

 A representação do labirinto na obra estudada se mostrou rica e permitiu 

que alcançássemos o objetivo de analisar como o arquétipo em questão aparece na 

mídia contemporânea, servindo, inclusive para demonstrar a importância dos 

estudos do imaginário e das formas que os conteúdos míticos tomam na atualidade. 

 Para realizar a análise do arquétipo no produto midiático escolhido, 

selecionamos autores que descrevem as características centrais do labirinto, outras 

pesquisas que comentam sobre o mito de Teseu, representação grega importante 

para identificação de significados no imaginário humano, e estudos que falam sobre 

o Palácio de Cnossos, importante para o entendimento de símbolos que envolvem 

principalmente o Minotauro. As características e narrativas coletadas permitiram que 

comparássemos a representação atual com narrativas e imagens antigas. 

 O labirinto aparece como tema central da produção e o detalhamento 

apresentado pelos criadores demonstra uma preocupação que eles provavelmente 

tiveram com a coleta de informações sobre o labirinto representado em obras 

anteriores e o que ele representa. 

 Para estudos futuros, é interessante buscar outras narrativas 

contemporâneas que utilizam o arquétipo do labirinto e que podem servir como base 
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para realizar análises comparativas em relação a esta. Após a coleta de referências 

suficientes, poderemos determinar de forma mais concreta as características 

centrais da representação desse arquétipo na sociedade atual e, então, criar um 

mapeamento que nos permite entender a forma que lidamos com o conteúdo do 

inconsciente coletivo. A partir desse momento, serão possíveis pesquisas que focam 

na criação de novas narrativas que envolvem o arquétipo estudado, tomando como 

base os estudos anteriores e as obras já existentes. Estudos voltados para outros 

arquétipos também são importantes e poderão contribuir para um entendimento de 

como o ser humano contemporâneo lida com a parte mais abstrata e profunda de sua 

mente, em um mundo tecnológico e cada vez menos preocupado com o 

compartilhamento de histórias e mitos tradicionais. 

 Dessa forma, as representações do arquétipo do labirinto em produtos 

midiáticos contemporâneos demonstraram possuir características condizentes com a 

mitologia e os estudos do imaginário feitos anteriormente, demonstrando a 

importância da coleta de informações relacionadas à influência do inconsciente 

coletivo em nossas vidas. 
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