
Fórmula diz que 'O Iluminado' é o filme de terror 
perfeito

O filme O Iluminado, de Stanley Kubrick, foi considerado o filme de terror 
perfeito, de acordo com uma nova fórmula matemática.

A fórmula foi desenvolvida por especialistas que tentavam provar porque filmes 
como Psicose e A Bruxa de Blair conseguiram aterrorizar tantas audiências.

A fórmula combina elementos de suspense, realismo, cenas sangrentas e surpresa 
para medir o quanto um filme é aterrorizante.

Os pesquisadores passaram dez semanas assistindo filmes como O Exorcista, O
Massacre da Serra Elétrica e o Silêncio dos Inocentes para compor a fórmula. 

Patrocínio

Os fatores considerados incluem o uso de música, o equilíbrio entre vida real e 
fantasia e o quanto de sangue é envolvido.

Como o suspense é parte fundamental no sucesso de um filme de terror, os seus 
elementos – uso de música, o desconhecido, cenas de perseguição e sensação de 
estar em uma armadilha - são agrupados e depois multiplicados ao quadrado. 

Se soma então o valor do choque.

Os especialistas dizem que um filme precisa ser realista para ser realmente 
aterrorizante. Eles tentaram balancear as partes que fazem um filme muito irreal 
ou próximo da vida real.

Eles então olharam para o número de personagens na tela, assumindo que as 
audiências simpatizam com uma quantidade menor de pessoas.

Os matemáticos também levaram em conta a 
quantidade de luz nos cenários.

As locações isoladas de O Iluminado, com a família 
vivendo em um grande hotel fechado para o 
inverno, e a cena do chuveiro em Psicose, foram 
exemplos perfeitos do uso da fórmula, dizem eles.

A fórmula também leva em conta a quantidade de 
sangue e a compara com a quantidade de 
estereótipos no filme.

Para os cientistas, Tubarão seria um exemplo 
perfeito do uso correto desses elementos.

“Spielberg alcançou o nível perfeito que permite ao expectador ver a quantidade 
suficiente de sangue para sentir medo do tubarão, mas não a ponto de ficar com 
nojo”, dizem os cientistas.

A pesquisa foi patrocinada pelo canal a cabo britânico Sky Movies, para lançar uma 
temporada de filmes.

Fórmula do filme de terror perfeito
(um+d+cp+a) 2+c + (r+f)/2 + (ps 
+ e +l)/n + s X –es. Onde:
um = uso de música
d = desconhecido
cp = cenas de perseguição
a = sensação de estar em uma 
armadilha
c = choque
r = realismo
f = fantasia
ps = o personagem está sozinho
e = escuro
l = locação
n = número de pessoas
s = sangue
es = estereótipos


