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                                                                                “Let's do it one more time, ok? 

Why? 
       Because we love making movies.” 

 
            Tarantino no set de Bastardos Inglórios  



 
 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva realizar a produção de um curta metragem hibrido, inspirado na 

filmografia de Quentin Tarantino. Assim é guiado pela questão: como realizar um curta-

metragem ficcional inspirado no referido diretor. A fim de produzir o filme foi utilizado, 

como metodologia, a pesquisa bibliográfica, a adaptação de roteiro, o modelo de produção 

industrial, com base no manual de Chris Rodrigues, e a produção autoral. Além disso, a 

pesquisa bibliográfica dialoga com a teoria de Rudolf Arnheim, além das temáticas 

Tarantianas de Mauro Baptista e o conceito de construção de roteiro adaptado, que se 

fundamenta em Syd Field. O curta metragem intitulado A Colheita é uma adaptação literária 

que retrata uma distopia social não muito distante. Espera-se, com esta experimentação, 

contribuir com pesquisas experimentais que se interessam pela filmografia tarantiana.  

 

Palavras-chave: Audiovisual. Ficcional. Quentin Tarantino. Adaptação. Curta metragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work aims to produce a hybrid short film, inspired by Quentin Tarantino's filmography. 

This is guided by the question: how to make a fictional short film inspired by the director. In 

order to produce the film, the methodology used was bibliographic research, script adaptation, 

the industrial production model, based on Chris Rodrigues' manual, and authorial production. 

In addition, bibliographic research dialogues with Rudolf Arnheim's theory, as well as Mauro 

Baptista's Tarantian themes and the concept of adapted script construction, which is based on 

Syd Field. The short film entitled A Colheita is a literary adaptation that portrays a social 

dystopia not far away. It is hoped, with this experimentation, to contribute to experimental 

research that is interested in Tarantian filmography. 

 

Key words: Cinema. Fictional. Quentin Tarantino. Adaptation. Short film. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No trabalho que segue, discutimos o processo de criação de um curta metragem, 

inspirado em Quentin Tarantino (QT), com poucos recursos e dedicação por parte de seus 

realizadores. Partiremos apresentando um fragmento da vida de Tarantino, suas obras, seus 

prêmios e reconhecimento alcançado. Ao saber mais das obras e premiações de QT, será 

possível discutir sobre aspectos técnicos do diretor como os seus planos e ângulos de câmera 

característicos, estilos de direção e temáticas de filmes. Abordaremos pontos em comum entre 

a história do cinema e a história desse diretor, que emerge do universo da produção 

independente para ter sua própria estrela na calçada da fama em Hollywood, somando cinco 

premiações no Oscar1. 

Trataremos sobre o cinema autoral, que é um jeito singular, auto expressivo de fazer 

cinema, no qual os diretores trazem para a telona seu desejo de evitar fórmulas pré-

estabelecidas pela indústria cinematográfica, motivo pelo qual QT é reconhecido pois tem um 

jeito único de dirigir seus filmes. Assim, fez-se necessário discutir brevemente o contrário do 

cinema autoral, aquele reproduz características comuns já conhecidas, o cinema industrial. 

Percebemos ainda que a excelência de QT, enquanto diretor autoral, gera investimento para a 

indústria, pois ele é capaz de estabelecer um diálogo entre os dois estilos cinematográficos, 

sem perder a narrativa de característica própria, o que nos fez perguntar também se Tarantino 

seria então um diretor híbrido. 

 

1.1 Questão guia 

 

Como produzir um curta metragem hibrido autoral inspirado em aspectos da filmografia 

de Quentin Tarantino, guiado pro uma adaptação literária? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Produzir um curta metragem hibrido adaptado de uma obra literária, a partir da 

referência de Quentin Tarantino.  

1.2.2 Objetivos específicos  

 
1 Cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências cinematográficas.  
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- Entender o estilo de Quentin Tarantino e traçar as características de seu hibridismo.  

- Compreender como se dá e qual a importância da adaptação literária para o cinema. 

- Construir um roteiro baseado na teoria de Syd Field. 

- Descrever aspectos da produção do curta metragem. 

Como metodologia, o trabalho é concebido por meio de pesquisa bibliográfica e o 

entendimento adquirido nos conceitos de Mauro Baptista (2015), Rudolf Arnheim (1996), a 

construção de roteiro adaptado elaborada por Syd Field (2001), além da produção 

cinematografia por Chris Rodrigues (2005). 

Nosso roteiro foi inspirado no conto literário The Lottery de Shirley Jackson (1948) 

vide anexo, entraremos então na importância das adaptações para história do cinema, 

passando por grandes obras, dialogando com autores que defendem e atacam esta técnica de 

fazer roteiro. 

Tendo em vista que o modo de produção do cinema se assimila a produção comercial 

publicitária, aliado ao interesse em entender na prática, as técnicas e conceitos aprendidos 

durante o curso, somando o desejo de produzir audiovisual com a qualidade de uma referência 

condecorada. O que resulta no trabalho a seguir. 

Assim, no primeiro capítulo, discute-se, brevemente, sobre o percurso de Quentin 

Tarantino envolvendo o cinema a fim de compreender como se forja este cineasta e o seu 

cinema. Discute-se sobre seu repertório e como este faz dele um cineasta autoral no seio da 

produção industrial de filmes.  

No segundo capítulo, trata-se de como o roteiro do curta metragem desta 

experimentação se apropriou das temáticas tarantianas, o mesmo tempo em que realiza uma 

adaptação de um conto literário. Fez-se necessário, portanto, discutir sobre como alguns 

teóricos do cinema pensam a adaptação para melhor realizá-la neste experimento. Também 

aqui apresenta-se o roteiro intitulado A Colheita, com seus aspectos formais.  

No capítulo seguinte, discute-se aspectos da pré-produção e da produção em formato de 

reflexões sobre a experimentação audiovisual. Recortou-se, neste sentido, aspectos realizados 

pelo produtor, pela diretora de arte e pelo diretor do curta metragem. Novamente, neste 

momento, discutiu-se sobre as inspirações que QT possibilitou a esta pesquisa a fim de buscar 

responder sua questão guia.  

Por fim, nas considerações finais, apresenta-se como a experimentação contribuiu para 

melhor problematizar a questão guia a fim de buscar para ela possíveis respostas.  
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2 QUENTIN TARANTINO COMO DIRETOR 

 

No ano de 2019, Quentin Tarantino lançou seu filme Once upon a time in Hollywood. O 

filme foi a maior estreia do diretor em terras brasileiras, arrecadando mais de seis milhões e 

oitocentos mil reais segundo o jornal Correio do Povo, apenas no seu primeiro fim de semana 

no Brasil. De modo que o diretor virou manchete em vários jornais e revistas nacionais.  

Para chegar a tal feito, QT passou por uma longa trajetória até o sucesso, incluindo 

muitas premiações, sobre as quais discutiremos no decorrer deste capítulo. Interessa-nos aqui 

construir um breve apanhado da história deste astro que saiu do cinema independente de New 

York para os holofotes de Hollywood e de lá para outras partes do mundo. O diretor inspira a 

produção audiovisual de diversas vertentes e mídias e é fonte de inspiração para a produção 

do produto proveniente deste projeto experimental. 

 

2.1 Quentin Tarantino e suas obras 

 

Assim como ao falarmos de telenovela brasileira, vem ao imaginário diretores que 

deixaram sua marca com altíssimos índices de audiência, como Jayme Monjardim, José Luiz 

Villamarim, Wolf Maia, Amora Mautner e vários outros, quando o assunto é cinema, um dos 

nomes de maior destaque da atualidade, devido à grande quantidade de indicações e 

premiações, é Quentin Tarantino.  

Nascido em março de 1963, Quentin Jerome Tarantino é natural da cidade de Knoxville 

no estado americano do Tenessee. Seu primeiro filme como diretor foi Cães de Aluguel em 

1992, que conta a história de seis bandidos que planejam um grande roubo de diamantes.  

Após o sucesso do seu primeiro filme, Tarantino escreveu seu segundo filme Pulp 

Fiction que foi lançado em 1994 que ganhou uma variedade de prêmios, como a Palma de 

Ouro no Festival de Cannes de 1994, o prêmio de melhor diretor no Prêmios National Board 

of Review, o prêmio de Melhor Roteiro Original no BAFTA2, o Globo de Ouro de Melhor 

Roteiro e o Oscar como Melhor Roteiro Original.  

Após o grandioso sucesso de Pulp Fiction (1994), o diretor comandou a direção de um 

episódio da série Four Room e só em 1997 voltou a dirigir um filme. Jackie Brown trata-se da 

história de uma comissária de bordo que trafica dinheiro a mando de um vendedor de armas, 

 
2 Os British Academy Film Awards ou BAFTA Film Awards é uma premiação anual concedida pela 

Academia Britânica de Cinema e Televisão para homenagear as melhores contribuições britânicas e 
internacionais para o cinema. 
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quando policiais lhe oferecem um tratado para que ela entregue o bandido, a mulher então 

decide enganar a todos tendo em vista a liberdade e a mala de dinheiro que possuía.  

Anos depois, Tarantino dirigiu Kill Bill vol 1 e 2 (2003/2004), Sin City - A Cidade do 

Pecado (2005), Bastardos Inglórios (2009), Django Livre (2012), Os Oito Odiados (2015). 

Além dos filmes em que Tarantino foi diretor há inúmeras obras em que ele participou como 

produtor, escritor e ator. Muitas dessas, premiadas em diversas categorias como 

exemplificado na tabela a seguir. 
Tabela 1: Prêmios e Indicações aos Principais Festivais Mundiais dos Filmes em que Tarantino foi Diretor 

Ano Filme 
Indicações 
ao Oscar 

Vitórias 
no Oscar 

Indicações 
para o 
Globo de 
Ouro 

Vitórias 
no Globo 
de Ouro 

Indicações 
para o 
BAFTA 

Vitórias 
nos 
BAFTA 

1992 

Cães de 

Aluguel       

1994 Pulp Fiction 7 1 6 5 9 7 

1997 Jackie Brown 1  2 2   

2003 

Kill Bill Vol 

1   1 1 5 3 

2004 

Kill Bill Vol 

2   2 0   

2007 

A Prova de 

Morte       

2009 

Bastardos 

Inglórios 8 1 4 2 6 4 

2012 Django Livre 5 2 5 2 5 2 

2015 

Os Oito 

Odiados 3 1 3 1 3 1 

 Total: 25 5 23 13 28 17 

Fonte: Elaborado pela pesquisa a partir de informações da página oficial de QT na Wikipedia, 2019. 

Tendo passado por todos estes trabalhos de QT, delimitamos então o estudo do presente 

projeto experimental à carreira deste como diretor. Inspirar-se neste diretor é buscar dentro da 
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história um profissional que começou no cinema independente e chegou aos tapetes 

vermelhos dos maiores festivais do mundo ocidental, sem perder a expressão autoral. 

Mauro Baptista (2015) classifica o cinema independente norte americano como a 

antítese do cinema de estúdio, chamado também de cinema indie e se apresenta de maneira 

alternativa ou opositora ao cinema dominante. Essas diferenças se estendem para além da 

produção, incluindo toda a forma de realização fundamentada e conformada por fatores 

ideológicos, tecnológicos e econômicos.  

O autor cita Emanuel Levy (1990) para elucidar a ideia do cinema independente, 

afirmando que esse tipo de cinema se trata da construção de filme com baixo orçamento, 

sobre um assunto inusitado, com estilo corajoso que expressa a visão pessoal do seu diretor. 

Outro modo que propõe para reconhecer um filme independente é observar a maneira como o 

filme foi financiado e o seu foco em aspectos artísticos, como inovação e autoria. 

Segundo Baptista (2015) com a falta de oportunidades, tendo sistema que uniformiza o 

estilo e com a difusão de tecnologias cada vez mais baratas e eficientes, o cinema 

independente ganhou força. Surgiu então, no final dos anos 1950, os movimentos new 

american cinema e american new wave, que era uma geração de cineastas independentes que 

ganhou notoriedade através da revista Film Culture e do New York Cinema pelo New York 

Film Festival.  

No ano de 1966, este movimento foi o grande inspirador do New American Independent 

Film, reconhecido como cinema independente contemporâneo no qual Tarantino está entre os 

principais diretores, tendo seu filme Cães de Aluguel (1992) o mais comentado do Sundance.  

Embora não tenha levado o prêmio daquele ano, Tarantino soube aproveitar o 

burburinho em torno de sua obra e de sua persona para vitaminar a campanha de lançamento 

do seu segundo longa, este sim devidamente premiado com uma Palma de Ouro e sete 

indicações ao Oscar, vencendo o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1994. Aliado a tudo 

isto, este filme lhe proporcionou mais de 100 milhões de dólares de faturamento em 

bilheteira. 

Em sua biografia3, tem um pouco de sua história com o audiovisual até a conquista dos 

prêmios mais cobiçados do cinema mundial.  Também, está descrito que sua mãe o levou ao 

cinema desde a tenra idade e o fez ver filmes que posteriormente serviram como inspiração 

como Abbot and Costello Meet Frankenstein (1948), The Wild Bunch (1969), Carnal 

Knowledge (1971) e Deliverance (1972). Mas foi aos 22 anos ao trabalhar na Manhattan 

 
3 Disponível em < https://www.tarantino.info/>. Acesso em 07.nov.2019 

https://www.tarantino.info/
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Beach Video Archives, uma extinta videolocadora em Manhattan Beach, California, onde ele 

assistia filmes o dia inteiro para então poder recomendar aos seus clientes, o que construiu seu 

repertório audiovisual.  

Em sua biografia é possível encontrar o dia em que recebeu a honra de ter sua estrela na 

Calçada da Fama de Hollywood (vide figura 1). Porém, ressalta-se que o caminho até lá foi 

longo. 
Figura 1: Tarantino inaugura sua estrela na Walk Of Fame em 2015 

Fonte: Quentin Tarantino gets Walk of Fame star, 2015 

Foi com esse repertório que ele fez seu primeiro filme inacabado em 1986 My Best 

Friend's Birthday, escrito com um colega de classe Craig Hamann. Um ano depois, ele 

escreveu seu primeiro roteiro True Romance (1987) que lhe rendeu cinquenta mil dólares que 

então investiu na produção do roteiro de Cães de Aluguel.  

O filme, em preto e branco, foi gravado com seus amigos nos papéis principais, dando a 

ele o reconhecimento de pessoas influentes em meio ao cinema, então ele começou a rodar o 

mundo em diversos festivais promovendo seu próximo filme, Pulp Fiction (1994).  

Aproveitando o sucesso do longa, co-dirigiu e co-escreveu filmes e roteiros. Em 1997, 

ele se baseou no romance de Leonard Rum Punch produzindo o seu próximo filme Jackie 

Brown (1997). Só nos anos 2000 retornou com os dois volumes de Kill Bill (2003/2004) 

filmes que se tornaram clássicos.  

 

2.2 O cinema autoral 
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Numa estratégia da indústria cinematográfica, com o objetivo de enaltecer alguns filmes 

em detrimento de outros e visando elevar o nível do cinema, se entrelaça a classificação do 

"cinema de arte" ao conceito de autoral. Rudolf Arnheim (1996) foi um dos primeiros a 

estabelecer o papel do diretor enquanto "artista de cinema".  Para ele, o filme só é considerado 

arte a partir do momento em que o diretor imprime seu "estilo" nas características da obra, a 

fim de demonstrar sua percepção pessoal. 

O cinema autoral é um conceito amplo, entrelaçado no diálogo com a história e a teoria 

do cinema. O autoral implica no singular, auto expressivo e manifesta o desejo criativo do 

diretor contra as fórmulas já pré-estabelecidas pela própria indústria cinematográfica. A partir 

da década de 1950, a teoria política de autores foi publicada nos periódicos da revista de 

cinema, Cahiers du Cinemá, formulada por um grupo de críticos dentre eles Jean Luc Godard, 

François Truffaut, Jacques Rivette e André Bazin. O objetivo da teoria foi aproximar a autoria 

do texto literário ao modelo europeu de fazer cinema.  

Nos EUA, a teoria começou a reavaliar diretores americanos que produziam cinema de 

acordo com as normas hollywoodianas e ainda assim eram capazes de desenvolver obras com 

características pessoais. Assim, autores são cineastas capazes de fazer cinema de gênero, 

aquele com características que se repetem e permitem a catalogação, como por exemplo os 

filmes de fantasia, ficção científica, horror e western, mantendo a perspectiva expressiva e 

singular, como a do próprio Tarantino.  
Enquadramento e encenação compreendem várias escolhas de estilo, que distinguem 
o trabalho de um diretor, como a posição de câmera, a posição dos autores, a 
disposição dos objetos e a locação. Embora o enquadramento seja, tecnicamente 
falando, parte da fotografia, num cinema mais autoral costuma ser, sobretudo, 
responsabilidade do diretor. (BAPTISTA, 2015, p.17) 

Então, autor, no cinema, implica ainda em ter o "estilo" enquanto a personalidade 

reconhecível do diretor, que principalmente através da mise-en-scène4 e seus principais 

aspectos, encenação, iluminação, performance, ambientação e o próprio enquadramento, 

imprime sua interpretação pessoal da obra e o modo de narrá-la.  

 

2.3 O cinema industrial 

Produto da indústria cinematográfica, o cinema industrial usa a cartilha convencional de 

sua linguagem, visando objetivos que tornem possível algum tipo de retorno, em primeira 

instância o financeiro ou até mesmo prestígio social para o próprio diretor.  

 
4 O termo francês mise-en-scéne é interpretado por Bernardet (1994, p.57) como “uma colocação em 

imagem” elaboração dos planos (quadros, movimentos de câmera, aproveitamento da cenografia, e dos objetos 
da cena, etc.), sem excluir a montagem, música, ruídos e diálogos. 
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Nominado de "produto de Hollywood" esse tipo de cinema é comercial e prefere 

montagens rápidas e pouca profundidade de campo nos planos de curta duração, o que 

provoca no espectador a sensação de distanciamento. Como no filme Thor (2011), vide figura 

2, um exemplo desse tipo de produto, que gera a não aproximação emocional do público que 

o consome. 
           Figura 2: Frame do filme Thor (2011) 

 
        Fonte: Thor: Ragnarok To Film In Australia, Production Set To Begin In June, 2015 

Deste modo pode se afirmar que o diretor de filmes industriais respeita características 

convencionais já conhecidas da sétima arte, sem imprimir visivelmente sua expressão pessoal. 

Não que as obras não sejam bem executadas, mas apenas que são produzidas dentro de um 

formato convencional, objetivando reconhecimento do público.  

 

2.4 O hibridismo de Tarantino 

 

O prazer em contar histórias, o domínio da linguagem e a sofisticada mise-en-scène 

fazem de Quentin Tarantino um diretor de assinatura única. Capaz de fundir diversos gêneros 

e até dialogar com elementos do cinema clássico, mesmo que uma das vertentes com as quais 

opera seus filmes se classifiquem na categoria de filme-de-crime-urbano, gênero esse que tem 

a violência, morte e investigações como elemento principal.  

Tarantino tem habilidade para construir o plano como entidade fundamental do seu 

cinema autoral, valorizar a performance contínua dos atores e apreciar cada corte, sendo 

capaz ainda de modular vários tipos de mise-en-scène. Assim, Tarantino põe seu talento 

constantemente à prova e se arrisca enquanto diretor.  
As escolhas não naturais, no sentido de que poderiam ter sido outras, pertencem a 
um estilo enciclopédico e eclético. As variações de estilo e as pontuações da posição 
de câmera, somadas ao humor e a estrutura narrativa, fazem o espectador assistir aos 
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filmes como se fossem jogos, histórias com combinações e formas narrativas 
arbitrárias. Tarantino sublinha que o filme é narrado e filmado de uma entre muitas 
outras maneiras possíveis.  (BAPTISTA, 2015, p.24) 

Sua excelência enquanto diretor autoral trouxe investimento do orçamento comercial, 

sendo ele capaz de estabelecer um diálogo entre o cinema industrial e a cinematografia 

autoral, sem perder a narrativa de característica própria. Por isso, afirma-se que Tarantino é 

um diretor híbrido, que elevou a expectativa no seu estilo em produzir cinema. Afinal, ele 

encara seu trabalho como Morin defende "no cinema, a indústria e a arte estão ligadas desde 

sempre numa relação que não é apenas antagonista e concorrente, mas também 

complementar" (MORIN, 2002, p 18). 
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3 ROTEIRO INSPIRADO EM QUENTIN TARANTINO 

 

O desejo de produzir audiovisual autoral, aliado a admiração por Quentin Tarantino um 

diretor de multiplicidades e cinéfilo irremediável, reconhecido por incorporar filmes sob 

filmes e fazer de suas obras autorais uma filmografia aclamada pelo público e pela indústria 

cinematográfica hollywoodiana, faz com que nasça a inspiração capaz de influenciar o 

resultado do nosso projeto experimental. Elementos tais quais vingança, retaliação, violência, 

apropriação de momentos históricos, referência a cultura pop e jogo de câmera, serão algumas 

das características do diretor consideradas para estarem presentes no produto final, partindo 

do roteiro, assunto deste capítulo.  

 

3.1 Temáticas Tarantianas 

 

Conhecido pela mistura de referências culturais em seus filmes, Quentin Tarantino 

incorporou uma nova cara ao cinema pós-moderno, passeando por entre os gêneros e 

agregando em suas obras conexões com outras produções cinematográficas. Ao fazer filmes 

que não simplesmente falam a respeito de outros filmes, mas se apoderam deles, no que pode 

vir a ser chamado de temáticas Tarantianas, não raras as vezes em que os transforma em 

características suas. 
Eis que aqui vemos um procedimento muito interessante nos longas metragens 
dirigidos por Tarantino que, por sua vez, é pouco considerado: a construção de 
filmes tal qual como se fosse pela combinatória do amplo inventário cultural fílmico 
que existe. Não são apenas filmes sobre filmes, mas sim filmes sob filmes. 
(VENANCIO, 2012, p.7) 

 
Num jogo com o espectador, o diretor faz referência à cultura pop e em muitas cenas de 

seus filmes os personagens aparecem discutindo músicas, filmes e programas de TV, como o 

trecho inicial do longa Cães de Aluguel (1997) onde Mr. Brown analisa a música Like a 

Virgin da cantora Madonna, como representado na figura 3. 
                             Figura 3: Frame do filme Cães de Aluguel 

 
                             Fonte: Cães de Aluguel, Quentin Tarantino, 1997 
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Seus filmes autorais seguem, ainda que de maneira modificada, características dos 

filmes de melodrama, nos quais podemos acompanhar a luta entre o bem e o mal, os valores 

familiares e a moral e a sinuosidade entre o amor e o ódio. O seu hibridismo referencial 

aproxima o universo-do-crime e seus personagens representantes a algo justificável.  

O diretor defende seus gângsteres em nome do profissionalismo, o que nos direciona a 

“engolir a baboseira de pensar que este é um trabalho de verdade [a bandidagem, o roubo e a 

matança], uma profissão, não apenas vadiagem” (WOODS, 2012, p.44). Ou seja, o anti-herói 

ultrapassa os limites da moral e isso legitima sua busca por vingança, encabeçadas geralmente 

por personagens femininas. Um exemplo, é a anti-heroína (vide figura 4), matadora de 

aluguel, Beatrix Kiddo em Kill Bill (vol.1 e 2 2003/2004). Após ficar em coma por quatro 

anos, resultado de um atentado cometido pelo seu ex-amante e chefe, executado por seus ex´s 

companheiros no dia do seu casamento, segue sua jornada de vingança motivada pela perda 

da filha durante o referido atentado. 
      Figura 4: Frame do filme Kill Bill vol. 1 

 
      Fonte: Kill Bill vol.1, Quentin Tarantino, 2003 

Outras das características temáticas de seus filmes é a inserção do cotidiano, vinculada 

às narrativas de um gênero de crime, segundo o próprio diretor “o ponto inicial é o seguinte: 

você tem personagens de gênero em situações de gênero que você já assistiu em outros filmes, 

mas, de repente, sem razão aparente, eles são colocados em regras da vida real.” 

(TARANTINO apud BAPTISTA, 2008, p. 101).  

Um exemplo de uso dessa estratégia temática pode ser conferido em Pulp Fiction 

(1994), quando os criminosos são fãs de fast-food, como pode ser visto na figura 5. Assim, 

em uma das cenas do filme, um assassino vai ao banheiro e leva um gibi para ler, sendo 

assassinado, porque ao ir ao banheiro esquece sua arma na cozinha. Em outra cena do mesmo 
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filme, um criminoso pergunta o preço de um milk shake, condutas que podem ser 

consideradas de um cotidiano qualquer.   
Figura 5: Frame do filme Pulp Fiction 

 
            Fonte: Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994 

Ao mesmo tempo em que trata do cotidiano, traz para as suas obras temáticas de 

vingança e violência inspirado principalmente pelos filmes exploitations, que segundo 

Baptista (2008) são filmes que interrompem a narrativa linear e causal de seus subgêneros 

com passagens de violência, sexo e em menor medida, consumo de drogas.  
        Figura 6: Frame do filme Cães de Aluguel 

 
        Fonte: Cães de Aluguel, Quentin Tarantino, 1997 

Na cinematografia tarantiana, a estratégia dos filmes exploitations é comum pelos 
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pontos bruscos de virada, usado principalmente com cenas de sexo e horror para chocar e 

agredir o público, que munidos pela lente do humor vulgar, reagem contraditoriamente ao 

horror com riso. Em Cães de Aluguel (1997), Mr. Blonde numa cena de tortura corta a orelha 

de um policial e num jogo mórbido dança ao som de uma música pop e brinca ao conversar 

com a orelha recém-cortada, como pode ser visto na figura 6. 

Dentro das inúmeras características que compõem a temática do diretor, observa-se que 

Tarantino faz uso da apropriação de fatos históricos a fim de reconstruir o destino social, 

ainda que ficcionalmente, representando o que viria a ser a vitória das minorias. Em Bastardos 

Inglórios (2009), mostra a vingança daqueles que foram perseguidos pelos nazistas, como 

pode ser visto na figura abaixo. E em Django Livre (2012) a luta daqueles que foram 

destituídos de seus direitos.  
                           Figura 7: Frame do filme Bastardos Inglórios 

 
                          Fonte: Bastardos Inglórios, Quentin Tarantino, 2009 

Assim, as apropriações são livres e ficcionadas. Por exemplo, o diretor faz uso da 

sétima arte para inventar mudanças no curso das histórias oficiais, seja matando Hitler em 

Bastardos Inglórios (2009) ou salvando Sharon Tate de ser assassinada em Era uma vez em 

Hollywood (2019).  

A título de curiosidade, o diretor é assumidamente podólatra e numa demonstração 

explícita imprime em seus filmes o seu fetiche pessoal, introduzindo o enfoque nos pés em 

diversas cenas. Por exemplo, como quando Beatrix Kiddo treina em Kill Bill vol. 1 (2003) os 

movimentos dos dedos dos pés (vide figura 8). Ou no clássico momento em A Prova de Morte 

(2007) quando o dublê Mike lambe os pés de Abernathy.  

As obras de Q. Tarantino e as temáticas impressas nelas, resultam num cinema autoral 

transgressor, um novo olhar sobre a arte e um jeito diferente de fazer cinema, hoje rodeado de 

prestígio e reconhecimento. Assim, em termos de temáticas, tem-se o ecletismo que o diretor 
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trouxe ao cinema pós-moderno, mesclando hibridismo, originalidade e excelência. 
    Figura 8: Frame do filme Kill Bill vol. 1 

  
                  Fonte: Kill Bill vol.1, Quentin Tarantino, 2013 

3.3.1 Os planos e ângulos de câmera em Tarantino 

 Não é difícil encontrar nos filmes de Quentin Tarantino similaridades em relação a 

estética, dado sua característica autoral e singular de filmar. Inovações em planos que ficaram 

famosos foram consagrados ao diretor, pois mesmo que seja a ferramenta de diretores, os 

planos explorados por QT tornaram-se singulares.  

Plano, segundo Rodrigues (2005), é o espaço de tempo em que a câmera fica ligada, 

captando a imagem. Ao ligar e desligar a câmera, esse intervalo de tempo, chama-se plano. O 

conjunto de vários desses planos, iguais ou diferentes, formam uma cena. Dito de outro modo, 

o plano é a “porção do filme impressionada pela câmera entre o início e o final de uma 

tomada” (VANOYE, 1994, p.37). Assim, se conclui que o plano é um recorte usado pela 

direção para o detalhamento de uma ínfima unidade narrativa que traz a composição visual do 

diretor (RODRIGUES, 2005). 
              Figura 9: Frame do filme Bastardos Inglórios 

 
              Fonte: Bastardos Inglórios, Quentin Tarantino, 2009 
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 Observando analiticamente os filmes de QT, podemos perceber uma constante 

utilização inovadora de planos. Pode-se citar, como por exemplo, o famoso contra-plongée, 

onde a câmera filma o objeto de baixo para cima (vide figura 9), os super closes, planos 

zenitais, em que o ângulo de noventa graus apresenta a câmera em “visão de Deus”, filmando 

paralelo o objeto por cima (vide figura 10).  
Figura 10: Frame do Filme Kill Bill vol. 1 

 
Fonte: Kill Bill vol.1, Quentin Tarantino, 2003 

O uso destes recursos visuais como ferramenta para se afirmar como autor tornou QT 

reconhecido pela sua direção. Assim como todo diretor de cinema, Tarantino segue uma série 

de tendências visuais em seus filmes. Eles são planos marcantes que se tornaram famosos 

pelo seu uso extensivo.  

 

3.2 A adaptação como estratégia de roteirização 

 

Para a criação do roteiro desse projeto experimental que se inspira nas temáticas 

exploradas por QT, discutidas acima, um dos desafios que nos propomos foi o de adaptar o 

conto literário The Lottery em um roteiro audiovisual.  

Fazer adaptação de um conto literário para um roteiro de cinema é algo corriqueiro no 

universo audiovisual podendo citar  obras clássicas da literatura que foram adaptadas para o 

cinema e tomaram grandes proporções deixando uma legião de fãs, como a coleção de 

histórias do personagem Harry Potter escrito por J. K. Rowling e roteirizado por Steve Kloves 

e Michael Goldenberg, que teve sua adaptação dirigida por diversos nomes da indústria 

cinematográfica.  

Também O Senhor dos Anéis cujo o livro foi escrito por J. R. R. Tolkien e publicado na 

década de 1950, muitos anos depois a trilogia foi adaptada ao cinema, pela direção de Peter 
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Jackson, lançamento que faturou 17 categorias na premiação Oscar.  

Em exemplos mais recentes de adaptações da literatura, que emplacaram grandes 

sucesso nas telonas, temos “It” (2017-2019) filme de terror roteirizado a partir do livro de 

Stephen King e dirigido por Andy Muschietti. No cinema nacional, podemos citar sucessos 

como Cidade de Deus (2002) de Fernando Meirelles que é uma adaptação de uma obra de 

Paulo Lins (1997). 

Quando se afirmou que a adaptação é um desafio, pensamos na estrutura infinita de 

possibilidades que pode se ter entre as páginas de um livro e o caminho direto que se deve 

percorrer cada segundo proposto por uma criação audiovisual. Assim, segundo Field (2001) 

adaptar um conto não é apenas convergir da literatura para um roteiro cinematográfico de 

maneira literal, mas respeitar as diferenças que há entre as duas formas de narrar.  

A adaptação é todo o processo criativo: a interpretação, a criação, a reinterpretação e a 

recriação através da relação de intertextualidade. Desse modo, por mais que em sua maioria, 

os estudos de adaptação sejam análises comparativas, as adaptações são trabalhos 

independentes e podem sim ser avaliadas sem se referir literalmente à obra que lhe deu 

origem, o que dá a quem adaptou maior liberdade para trabalhar a mise-en-scene, o ponto de 

partida do roteiro e a ideia a ser construída através da mídia para a qual está sendo criada. 

Afinal, “as adaptações não são reproduções e sim trabalhos originais com uma existência 

única” (DA SILVA, 2012 apud HUTCHEON, 2006) 

Ainda em seu artigo, Da Silva (2012), como estratégia de adaptação, cita a redução, que 

é segundo o autor a mais comum das mudanças e ocorre pela alteração da linguagem. Saíndo 

da linguagem verbal, extensa e analítica que possui aspectos impossíveis de representar no 

cinema. Enquanto exemplo, abstrações, interferência de narrador e aspectos dissertativos. Em 

resumo, a estratégia da redução é quando alguns acontecimentos do livro não estão no filme. 

Contudo, pode também ocorrer o processo inverso, que o autor chama de adição. A 

adição é menos frequente que a redução e serve para que o cineasta construa no filme sua 

essência, trazendo novidades para a trama.  

Outra estratégia de adaptação que promove mudança entre as linguagens é o 

deslocamento que se dá quando a ordem dos fatores é alterada para o bem da estética do filme 

ou por opção dos produtores de cinema. Chamada de transformação, que é mais uma forma de 

mudança, ocorre quando algum recurso deve ser usado para tentar recuperar alguma alteração 

adaptada de um meio para o outro. Essa estratégia de adaptação pode se dar pela 

simplificação, que é o ato de diminuir um elemento do livro ou ampliação que é o de 

aumentar este elemento. 
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Houve época em que a postura para se analisar essa relação entre Literatura e 
Cinema era mais rígida: a fidelidade ao original era essencial e enxergar certas 
características do autor do livro no filme que adaptou sua obra era um dos pontos 
para classificar um filme como uma boa adaptação ou não. Mais isso mudou nas 
últimas décadas, e, agora, admite-se que o cineasta tem o direito de fazer sua própria 
interpretação da obra e realizar quaisquer mudanças necessárias ou desejadas nessa 
tradução que ele realiza de uma mídia para outra. (DA SILVA, 2012, p.192) 

A fidelidade a obra literária é um ponto de discussão que tem divergido opiniões desde 

que o cinema começou a se apropriar dos romances em seus enredos. Da Silva (2012) 

apresenta alguns desses pontos de vistas em seu artigo, observando que há críticos que se 

apegam a ideia de que a adaptação tem que manter o espírito da obra, também chamada de 

intenção da obra, já que pode utilizar de som, cores e imagens como ferramenta passando a 

ilusão de realidade.  

O cinema se torna uma representação fiel de um drama que a literatura só pode sugerir, 

por ser limitada às palavras. Mas, apesar disso, acredita que somente criando exclusivamente 

para o cinema e fugindo de adaptações de obras literárias que o mesmo poderá mostrar sua 

capacidade “criativa, linguística e representativa” (DA SILVA, 2012 apud BRASIL, 1967). 

Contrapondo os argumentos de Brasil, Da Silva (2012), afirma que o tal “espírito” 

referido é uma noção ultrapassada e vaga. Assim, ela explica que a crítica atual acredita que 

as intenções do autor ao escrever o livro não precisam ser mantidas pelo diretor do filme, pois 

são obras de artes diferentes que partilham de diferentes visões de mundo, culturas e tempo.  

Desse modo, quando se muda o significante, o significado necessariamente tem que 

mudar também e por força dessa nova significação produzida pelas inevitáveis mudanças que 

os cineastas têm que fazer na adaptação, cria-se uma nova obra cuja a independência total é 

impossível segundo ele. O autor difere história de discurso, sendo a história eventos e ações 

narrados de uma certa realidade e o discurso é o modo pelo qual estes eventos e ações são 

narrados.  

O autor descreve também a diferença entre a relação ao espaço e tempo entre o filme e 

o romance. Uma vez que o tempo no romance é codificado linguisticamente, ele classifica três 

tipos de tempo no romance: o tempo dos eventos narrados, o tempo do narrador e o tempo de 

leitura. Diferentemente, no filme o tempo do narrador é o mesmo tempo da apreciação, pois 

esse tempo é codificado com imagens, o que o faz ser análogo ao tempo real e geralmente 

durar de uma hora e meia a duas horas, caso mantenha a duração de longas-metragens 

comerciais.  

Logo, o espaço na literatura é, segundo o autor, conceitual enquanto no filme ele é 

predominante. Santos (2012) lembra ainda que apesar de Johnson considerar o tempo no 
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cinema análogo ao tempo real, o cinema desde os primórdios brinca com o tempo, 

acelerando-o ou desacelerando-o. 
Assim, a realidade física de uma imagem visual, no caso de um filme, é um jogo de luz 
e sombras que transmite uma ilusão da realidade, uma ilusão produzida por um aparato 
complexo que desaparece no processo de produção. A imagem é uma representação 
analógica, descontínua e icônica da realidade enquanto que linguagem verbal é uma 
representação não analógica, descontínua e basicamente simbólica da realidade. 
(ARAUJO, 2011 apud  JOHNSON, 1981, p.46) 

 
Araújo (2011), em seu artigo sobre Cinema e Literatura, também aborda a diferença 

entre a linguagem visual e a escrita. Uma das maneiras que ela descrever a diferença é tratar 

de como a mensagem é apresentada ao receptor. Uma é apresentada ao espectador com uma 

mensagem objetiva, quase fechada para a participação do telespectador, na outra o leitor tem 

um papel ativo na construção do sentido da mensagem.  

     A autora explica que, nas últimas décadas, o processo de adaptação esteve no centro 

de discussões que investigam processos que envolvem a utilização de texto literário pelos 

meios de comunicação e que esses estudos enfatizavam as noções de fidelidade, ou seja, 

quanto mais fiel ao teto, melhor seria a adaptação. Ela explica que essa visão, para alguns 

críticos, nega a própria natureza da literatura que é a possibilidade de ser interpretada de 

diversas formas e ganhar sentido com o passar do tempo, podendo assim, as produções 

audiovisuais substituir obras literárias, tomando seu lugar, tornando-as obsoletas. Assim,  
Por adaptação podemos compreender, portanto, uma transcrição de linguagem 
equivalente a uma ‘transposição de substância’. Essa transcrição de linguagem irá 
alterar o suporte linguístico utilizado para se contar uma história. Essa alteração 
ocorre no momento em que o conteúdo é expresso em outra linguagem dentro de um 
processo de criação com base no maior ou menor aproveitamento da obra original. 
(ARAÚJO, 2011, p.21) 

Diante das explicações, ela continua definindo adaptar como trabalhar as possibilidades 

inerentes ao meio, e não apenas escolher o conteúdo a ser trabalhado. Isto significa ir além da 

interpretação do objeto literário, mas fazer a reconfiguração estética deste. E então cita 

Johnson para apoiar sua ideia, que diz que “a insistência na ‘fidelidade’ é um falso problema 

porque ignora diferenças essenciais entre os dois meios” (JOHNSON, 2003 apud ARAÚJO, 

2011, p.42). 

Foi então desenvolvido para esse projeto experimental um roteiro adaptado da obra 

literária The Lottery de Shirley Jackson, escritora reconhecida por seus contos de mistérios e 

terror. A escritora também é conhecida por outras obras literárias adaptadas, como A 

Maldição da Residência Hill produzida pela Netflix.  

Cohen (2011), escreveu em seu artigo "Shirley Jackson: Uma apresentação necessária" 

na Revista “SOLETRAS” do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de 
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Professores da UERJ as seguintes palavras sobre o conto "The lottery": 
Escreveu também o que foi, possivelmente, a história mais controversa já impressa 
na revista americana New Yorker, o conto "A Loteria" (The Lottery). Publicado em 
1948, o conto resultou em centenas de cartas abusivas para os editores e para a 
autora, além de centenas de cancelamentos de assinaturas da revista. "A Loteria" 
seria, mais tarde, adaptada para a televisão, para o teatro, para o rádio e até mesmo, 
em uma transformação quasi-mística, coreografada em peça de balé. (COHEN, 
2011, p.190) 

 
Syd Field (2001) define adaptação, em seu livro “Manual do Roteiro”, como a 

habilidade de mudar um livro, novela ou peça de teatro para outro formato de exibição e não 

sobrepor um ao outro. O autor traz pontos específicos de cada forma narrativa para justificar 

que uma adaptação deve ser vista como um roteiro original, como por exemplo um romance, 

que na maioria das vezes lida com os pensamentos, sentimentos e memórias de personagens 

dentro do cenário mental.  

Já uma peça de teatro deve ter seus pensamentos, sentimentos e eventos descritos em 

diálogos, num palco, lidando com a linguagem da ação dramática. Quando se trata de roteiro, 

ele lida com a exterioridade, é uma história que é contada em imagens, colocada no contexto 

da estrutura dramática. Assim, o romance ou peça adaptada é apenas um ponto de partida, 

apenas a fonte. 
Discutimos a adaptação de romances, peças de teatro e artigos em roteiro e ainda fica a 
questão: Como fazer a melhor adaptação? Resposta: NÃO sendo fiéis ao original. Um 
livro é um livro, uma peça é uma peça, um artigo é um artigo, um roteiro é um roteiro. 
Uma adaptação é sempre um roteiro original. São formas diferentes. (FIELD, 2001, 
p.184-185) 

 
Assim, após termos escolhido o conto a ser adaptado e compreendermos aspectos da 

adaptação, foram feitas algumas reuniões para decidir uma sinopse na qual o roteiro se 

apoiaria, levando em conta aspectos Tarantianos já mencionados.  

3.2.1 A Sinopse 

Depois de 50 anos de revoltas populares, uma celebração social acontece todo ano, 

como forma de lembrar as pessoas que a paz deve ser sempre mantida. Pedro, um garoto 

comum, vai participar pela primeira vez do sacrifício que glorifica a vida. Definido então o 

ponto de partida, se deu início ao roteiro. 

 

3.3 O Roteiro 

O roteiro é um guia em que todas as etapas de pré-produção, produção e pós-produção 

se baseiam para que a história seja contada. É o esqueleto, o arcabouço de todo filme, a sua 

base, no que diz respeito à dinâmica do filme, é “a forma escrita de qualquer projeto 
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audiovisual” (COMPARATO, 1995, p.19). Segundo Field o roteiro é um substantivo 

envolvente das pessoas e coisas que orbitam numa mesma história, “o roteiro é uma história 

contada em imagens, diálogos e descrições, localizadas no contexto da estrutura dramática.” 

(FIELD, 2001, p.2). 

Neste sentido, o roteiro se traduz em um argumento narrativo que absorve todas as 

cenas que descrevem os personagens e os cenários, como também abrange os diálogos, 

apontando aos atores sua entonação da voz e às atitudes corporais. Por isso, cada roteiro 

apropria-se de linguagem própria podendo haver indicações, permeando os diálogos e a 

entonação que os atores e atrizes deverão seguir para interpretar seus personagens. Entretanto, 

a interpretação e a evolução dos personagens são guiadas pelo diretor, de modo que o roteiro 

deverá interferir minimamente nas escolhas artísticas da performance dos que vão dar vida a 

história.  

A construção do roteiro acontece de muitas maneiras. Antigamente, antes dos avanços 

tecnológicos que se vive hoje em dia, o manuscrito era utilizado. Mas hoje, tem-se diversos 

softwares que auxiliam e facilitam a composição do plano roteirista. Um roteiro clássico de 

cinema possui uma série de elementos de formatações característicos que dão sua forma e 

facilita a pessoa-que-escreve a transmitir suas ideias de modo claro, para que as outras 

pessoas entendam de maneira linear a história. 

Para escrever o roteiro desse curta metragem foi utilizado o programa Celtx5, que tem 

em uma das suas funções a formatação do texto corrido e permite a melhor localização de 

personagens, falas, ações e locações. O Celtx é um programa de computador de pré-produção 

e um processador de textos especialmente para roteiro. A escolha desse software em 

específico para a produção do roteiro do curta metragem foi feita por o programa utilizar 

padrões do cinema industrial internacional.  

A formatação de um texto cinematográfico é tão importante quanto o próprio texto em 

si. Por exemplo, as paginações diferenciadas, únicas e recuos próprios do programa foram 

utilizadas para localizar a fala de personagem, ações e locações, dessa forma, facilitando o 

seguimento da história em sua narrativa interpretativa.  

Tendo em vista a importância da formatação original do roteiro na produção do curta 

audiovisual, decidimos manter a configuração do programa ao inserir o roteiro, neste relatório 

de pesquisa. Ainda observamos que este roteiro é parte fundamental do projeto experimental, 

tendo sido criado por nós em processo de adaptação, por isso, é corpo do trabalho, sendo 

 
5 Disponível em:< https://www.celtx.com/index.html>. Acesso em: 31. out. 2019 

https://www.celtx.com/index.html
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submetido à avaliação junto com todo o relatório. 

 Assim, abaixo segue entre as figuras 11 até 26 o roteiro original utilizados durantes as 

gravações. 
 
Figura 11: Capa do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 12: Página 1 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 13: Página 2 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 14: Página 3 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 15: Página 4 do roteiro 

 
 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 16: Página 5 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 17: Página 6 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 18: Página 7 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 19: Página 8 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 20: Página 9 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 21: Página 10 do roteiro 

 
Fonte: Próprio autor 
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4 A COLHEITA: O DIÁRIO DE GRAVAÇÃO 

 

A partir do roteiro finalizado e aprovado por toda a equipe, foram distribuídas as etapas 

em três equipes a fim de facilitar o andamento do curta: a Produção, a Direção de Arte e a 

Direção e finalização. Sendo as vertentes de maior detalhamento e profundidade em que cada 

membro se responsabilizou para executar o que estava estabelecido pelo roteiro. Devido à 

dificuldade de encontrar o número de pessoas necessárias para a execução integral da 

produção, considerando os moldes industriais de equipe de produção, algumas partes foram 

alteradas, outras cortadas. 

Desse modo, o produtor cuidou de toda a logística de atores e objetos necessários para o 

desenvolvimento do roteiro, além da escolha de uma locação que dialogasse com as 

necessidades do diretor em reproduzir a história.  

A direção de arte cuidou das relações artísticas impressas na obra, da cenografia, dos 

figurinos e de efeitos visuais. Seu objetivo foi criar o conceito artístico do produto, o que se 

tratando deste curta metragem é em sua maioria a inspiração nos filmes dirigidos por Quentin 

Tarantino. Por fim, a direção assumiu a responsabilidade de executar visualmente o roteiro 

técnico e de coordenar toda a dinâmica do set, pensando sempre no resultado final do curta. 

 

4.1 Produção 

 

A produção é definida por Chris Rodrigues (2005) em seu livro O Cinema e a Produção 

como tudo aquilo que se envolve para produzir um filme, incluindo desde o planejamento e 

captação de recursos até a primeira cópia do resultado final aprovado, que também é chamado 

de negativo final. O produtor é aquele que constrói os meios para que o filme seja realizado, 

cabendo a ele, preparar o projeto, levantar recursos e com o diretor contratar o resto da equipe 

e o elenco, administrar recursos e o marketing do projeto.  

Tendo definido a sinopse e já considerando detalhes, como a gravação que ocorreria 

durante o dia em lugar aberto, e que seria necessário uma grande quantidade de pessoas e 

estrutura para atender esta quantidade de indivíduos, começamos a elaborar estratégias para a 

busca de atores e atrizes para o dia da gravação, além de pensar em viabilizar a logística para 

que essas pessoas pudessem chegar até a locação, que ainda estaria por definir.  

Sabendo o desafio da falta de recursos financeiros para execução do projeto, fomos em 

busca de patrocínios, pois precisaríamos de alimentos e bebidas para as pessoas no dia, 

tentamos contato em diversas panificadoras da região, e outras que são famosas na cidade de 
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Goiânia, porém, sem sucesso. A situação exigiu investir recursos próprios para sanar o 

problema e então um dos membros do grupo decidiu patrocinar com verbas da sua empresa, 

tendo em vista toda a publicidade que o curta pode repercutir em vias acadêmicas.  

Tendo solucionado os problemas financeiros, a produção começou a se preocupar com 

outro ponto levantado na reunião que originou a sinopse e que daria norte ao roteiro, uma 

pessoa seria apedrejada, sendo assim havia a necessidade de juntar bastante pedras e deixar a 

disposição. Foi feito então pela produção uma ronda pelas nas proximidades da universidade, 

no qual enchemos boa parte da porta mala do carro com pedras. 

Após ser disponibilizado a primeira via do roteiro, vimos que outros materiais seriam 

necessários como carrinho de feira, carrinho de mão, que logo foi viabilizado pela produção e 

armazenado junto as pedras para o dia da gravação. Para atender as necessidades do roteiro 

foi preciso pensar nas locações e num grande número de pessoas para atuar e ajudar a 

executar o projeto. 

4.1.1 A escolha das locações 

Com base na sinopse foram definidos os caminhos que o roteiro iria trilhar, a unidade 

de produção iniciou a busca pelas locações, que deveria ser feita antes da busca pelo material 

humano, para que tudo pudesse ser combinado tanto com o elenco quanto com a equipe 

técnica e todos pudessem ser alinhados onde e quando ocorreriam as gravações.  

Era então necessário que houvesse um endereço no qual todos se encontrariam no dia da 

filmagem, este endereço deveria seguir as especificações e cobrir as demandas vindas da 

direção, como por exemplo que precisávamos neste endereço representar um vilarejo, 

precisaríamos ter neste ambiente uma grande árvore no qual o rito da colheita aconteceria à 

sua sombra e ser um local pouco movimentado, sem interferências externas, o que era 

indispensável para uma boa captação de áudio. Ao mesmo tempo em que precisávamos da 

serenidade de uma locação sem muitos ruídos, o lugar precisaria ser de fácil acesso para que 

todos pudessem chegar e ir embora sem demandar esforço ou grandes recursos.  

Tendo em vista que todas as aulas ocorriam no Câmpus Samambaia e que este era o 

ponto de encontro do grupo para as reuniões, ficou decidido pela unidade de produção que o 

local poderia ser próximo ao Campus.  

Foi enviado pela produção onze vídeos de diferentes praças em diferentes ângulos para 

que toda a equipe escolhesse a melhor opção. Todas praças tinham seus pontos positivos e 

pontos negativos, foi feito então uma análise e um balanço desses pontos para chegar à 

conclusão de qual seria a melhor opção. 
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Figura 22: Praça número um 

 
Fonte: Próprio autor 

A praça número um (vide figura 22) ficava a dois quilômetros da universidade, na área 

residencial do bairro Vila Jardim Pompéia, contava com uma árvore de copa volumosa ao 

centro no qual se projetava uma grande sombra em boa parte da praça durante a manhã, o 

clima seco que castigou a cidade de Goiânia nos quase cem dias antes das gravações fez com 

que uma boa quantidade de folhas caíssem, o que deu um tom melancólico para o cenário, que 

era justamente o que precisávamos. 

Essa praça se encontra no meio de um bairro residencial, sendo assim, havia pouco 

movimento nas ruas que a circuncidavam, o que a tornava uma excelente opção, porém, ao 

dar uma volta na praça para observar melhor a possível locação, nos deparamos com uma 

grande quantidade de galinhas e galos próximo a árvore, estes animais que ficam soltos na rua 

gerava muito ruído e poderia atrapalhar as gravações.  

A partir daí vimos que o desafio poderia ser um pouco maior do que imaginávamos, 

pois além dos animais, a praça também ficava na rota de aviões já que o bairro se localizava 

próximo ao aeroporto da Goiânia, o que fazia um ruído bastante alto todas as vezes que 

passava, inviabilizando nossa primeira opção, apesar de ter uma boa estética. 

A segunda praça (vide figura 23) era mais clara que a primeira, também no bairro Vila 

Jardim Pompéia, em meio às casas. Estava mais limpa e não tinha criação de animais a céu 

aberto, porém contava com árvores altas, com poucas folhas, e isso fazia com que a sombra 

não atendesse a demanda da direção, pois na sombra deveria caber todo o elenco e equipe 

técnica. Esse fator foi determinante para que a praça não fosse a escolhida. 
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Figura 23: Praça número dois 

 
Fonte: Próprio autor 

Figura 24: Praça número três 

 
Fonte: Próprio autor 

A terceira (vide figura 24), tinha um conjunto de pés de manga que formavam uma 

sombra grande que se estendia por toda a praça, porém as árvores se encontravam nas 

extremidades, sendo assim, a sombra duraria apenas o período da manhã, e ainda não era 

possível informar o horário das gravações nem o tempo de duração, isto foi determinante para 

descartar a opção sugerida. 
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Em busca de uma boa locação a unidade de produção decidiu se deslocar e foi a um 

bairro um pouco distante das três últimas praças, porém, sempre próximo ao câmpus 

samambaia da UFG. 

Foram feitos vídeos de cada uma, enviado e analisado minuciosamente os pontos 

específicos a serem observados no olhar técnico de quem produz audiovisual, fatores como 

iluminação e ruídos eram levados a sério e foi o fator determinante para eliminar a maioria 

das locações, uma das praças que mais chamaram a atenção antes da que seria escolhida pela 

equipe técnica foi a praça número 8 (vide figura 25). 
Figura 25: Praça número oito 

 
Fonte: Próprio autor 

Neste print tirado do vídeo que foi enviado a equipe técnica, que até então era formada 

apenas pelos membros do grupo deste trabalho, podemos ver que o chão de terra batida e 

trincado gera uma sensação de seca, sofrimento, a árvore que dá a sombra que poderíamos 

usar para gravar, do lado esquerdo na imagem, tem ao fundo uma árvore sem folhas, que 

poderia dar a mesma sensação. 

Pontos positivos importantíssimos foram levantados pela equipe, porém, ao 

permanecer no local por alguns minutos a equipe de produção logo percebeu que na rua de 

trás das casas, passa a rodovia GO-080 e  havia um semáforo que gerava um fluxo intenso de 

caminhões e ônibus passando pela praça o que além de produzir um ruído que poderia 

atrapalhar, ia contra um dos pedidos da direção de escolher um lugar pacato.  

Passamos por outros lugares, até chegar na praça 11 (vide figura 26), a escolhida. O 

local tinha uma árvore de copa volumosa ao centro, que cobria praticamente o meio da praça 
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inteira durante todo o dia, o lugar fica no setor Goiânia II. Por ficar em um lugar onde apenas 

quem morava em torno da praça acessava, o lugar é bem parado, quieto. 
Figura 26: Praça onze 

 
Fonte: Próprio autor 

Com quase nenhum ruído excessivo, em um bairro próximo ao campus Samambaia, e 

atendendo aos requisitos de iluminação, a praça 11 foi a escolhida pelo grupo. Tendo 

escolhido o local da gravação, a unidade de produção conversou com uma vizinha da praça, 

solicitando o uso da sua calçada para que pudéssemos colocar nosso material e nos instalar 

durante a gravação. 

Tendo essa permissão e com o local definido, a unidade de produção foi em busca de 

material humano para ajudar a produzir no dia da gravação, tanto dando suporte nos quesitos 

técnicos quanto para atuar, seja de forma direta ou indireta. 

4.1.2 A busca por elenco e equipe técnica para o dia de gravação 

Dentre as carências do roteiro, ficou definido pela direção que haveria a necessidade de 

um grande elenco além de uma equipe técnica que auxiliasse no dia da gravação. Surge a 

urgência de estratégias para conseguir estas pessoas. 

Após o convite da Orientadora deste projeto para a apresentação do trabalho em uma de 

suas turmas do curso de Direção de Arte, afim da obtenção de apoio do corpo discente. Foi 

realizado então uma série de contatos dispostos a ajudar na produção. 

Desse modo, criamos um grupo na rede social WhatsApp com o nome “A Colheita” no 

qual colocamos todos aqueles que se disponibilizaram durante a apresentação. A equipe de 
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produção começou a buscar então estratégias para conseguir atores e atrizes que topassem 

desenvolver o roteiro de forma voluntária.  

Na primeira tentativa, a unidade de produção anunciou que precisava de atores e atrizes 

em uma postagem no Stories, uma imagem ou vídeo que fica presente por 24 horas no perfil 

do Instagram e outras redes sociais, a publicação tinha enquanto texto, direcionado a uma 

enquete perguntando a disponibilidade de quem quisesse participar (vide figura 27). 
           Figura 27: Publicação original (esq.) Respostas após 24 horas (dir.) 

 
           Fonte: Próprio autor 

Entramos em contato com as pessoas que votaram que poderiam ajudar, e as incluímos 

em um grupo de WhatsApp. Além de usar o Instagram do projeto @tonaplateia que foi de 

onde veio a maioria do elenco, a unidade de produção fez postagens em seus perfis da rede e 

do Facebook pessoais, seguindo o mesmo padrão, em busca de voluntários.  

O grupo feito no WhatsApp de atores e atrizes, chegou 32 pessoas, o bastante para a 

equipe fazer toda a gravação e representar a vila no qual ocorreria o curta metragem.  

A produção de elenco solicitou então no grupo uma foto de cada pessoa, com nome, 

bairro em que mora e idade, para poder então sincronizar os perfis do elenco aos personagens, 

para então viabilizar a logística e garantir sua presença dela no dia da gravação.  
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Dentre os dispostos a participar, no decorrer da pré-produção houve uma grande 

quantidade de desistência, ficando apenas com 13 participantes para a atuação. Estabelecido o 

papel de cada um o processo parecia bem encaminhado e a data definida para a gravação se 

aproximava.  

No dia da gravação, que seria às nove horas da manhã do dia 5 de outubro, a unidade de 

produção chegou a locação no horário estabelecido pela folha-de-chamado, afim de preparar o 

set e receber as equipes. Além disso foi proporcionado a logística do transporte para que todos 

pudessem estar presentes no local e na hora desejada. 

Na presença de parte da equipe, deram-se início aos tramites burocráticos, como a 

coleta de assinaturas, dados pessoais para produção de certificados de participação, termo de 

uso de imagem (vide apêndice), lista de casting, dentre outros. No decorrer das gravações, 

parte da produção esteve sempre a disposição da direção para a realização de tarefas técnicas 

ficou a disposição do diretor para o serviço técnicos. Após o fim das gravações a equipe de 

produção, encabeçou as finalizações do primeiro dia. 

No segundo dia de gravação, em uma locação diferente, os procedimentos da produção 

se repetiram até a conclusão bem-sucedida do que até então estava programado. 

 

4.2 A direção de arte e seus elementos visuais 

  

Sendo a direção de arte inerente ao próprio nome, toda a relação artística impressa na 

obra cinematográfica é um conceito do diretor de arte, que assina os elementos do campo de 

visualidade e sua identidade. Em sua grande maioria é papel do diretor de arte nas produções 

audiovisuais dar contexto visual e pensar desde a cenografia, o figurino e a maquiagem. 

Assim, 
A direção de arte é a regente maior de toda a organização artística de um projeto 
visual para um espetáculo cênico, um filme ou outro produto audiovisual. Ao 
responder pela “arte”, pela concepção visual, é ela quem vai fornecer a linguagem 
plástica de um projeto, de uma montagem teatral, de uma produção cinematográfica. 
Por esta razão ela é equivalente a “obra de arte”, pois se apropria de códigos e 
procedimentos de diversas linguagens como a pintura, a fotografia, o desenho, 
gerando um projeto e uma “criação”. (PEREIRA, 2016, p.45) 

 
Desse modo, o objetivo foi a criação o conceito visual do produto, o que se tratando 

deste curta metragem é em sua maioria a inspiração nos filmes dirigidos por Quentin 

Tarantino. 

4.2.1 Do figurino a cenografia 

Ainda que por se tratar de uma realidade futura distópica, o conceito pensado para o 
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figurino dos personagens, remete ao antiquado, representando valores arcaicos e a pressão 

social em que vivem. O objetivo é transparecer rotina, tanto nos hábitos corriqueiros, em suas 

expressões cansadas, quanto em suas roupas não elaboradas.  

No roteiro de A Colheita, personagens como Vicente e Isabel representam a sociedade 

conservadora, seus valores diferem do subversivo e o ideal de revolução que é impresso no 

curta metragem. Portanto seus figurinos foram elaborados a partir de uma paleta de cores 

neutras e em roupas que representam o cotidiano, além da tentativa de imprimir nos atores 

que interpretaram os personagens a aparência de uma pessoa mais velha. 

Ao pensar nos figurinos desses personagens usamos o apoio de fichas elaboradas pela 

Aspas6 traduzidas e adaptadas de acordo com as necessidades simplificadas de uma produção 

audiovisual com o objetivo de auxiliar esses processos. Como pode ser vista na figura 28, 

abaixo: 
Figura 28: Roteiro de figurino (esq.). Resultado final (dir.) 

 
Fonte: Próprio autor    

 Durante o processo de criação, a única personagem com o objetivo claro de divergir é 

justamente aquela que representa a revolução. A atriz escolhida para o papel e o seu figurino 

tem o objetivo de chocar a moral social arcaica que os outros personagens estão introduzidos, 

seja na cor da bandeira que carrega ou até mesmo em suas unhas, indicando direção oposta do 

que até então era reprimido pelo governo.  

Como descrito no roteiro de figurino, (vide figura 29) a personagem Daniela, traja um 

vestido curto, colado e dourado, unhas postiças vermelhas e um moicano criado a partir de 

 
6 Projeto de extensão da Faculdade de Informação e Comunicação - UFG de produção audiovisual 

colaborativa idealizado pelo discente em Publicidade e Propaganda Guilherme da Silva Fernandes e coordenado 
pela Prof.ª Dra. Lara Lima Satler. 
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tranças de seu cabelo. Todos esses elementos foram pensados para encaixar na atriz Rafaela 

Lincoln, uma mulher transexual com um histórico de lutas para a visibilidade do mundo 

LBGTQI+ que ela está introduzida. Atriz ideal para imprimir o efeito pensado desde o início 

para a personagem. 
                  Figura 29: Roteiro de figurino (esq.). Resultado final (dir.) 

 
                 Fonte: Próprio autor 

Outro elemento de luta também representado no curta e símbolo fictício da Resistência 

(vide figura 30) que estampa os broches usados pelos personagens principais no enredo, 

elaborado pela direção deste projeto, a partir da simbologia clichê de luta popular, o punho 

fechado sob o fundo vermelho, a cor da luta, da justiça e da política. Assim,  
O vermelho é também a cor da justiça: durante séculos, as sentenças haviam 

estabelecido que sangue com sangue se paga. Nas cidades medievais, bandeirolas 
vermelhas eram içadas nos dias em que fosse acontecer um julgamento. O juiz assinava 
as sentenças de morte com tinta vermelha. (HELLER,2000, p.71)  

 
Tivemos então como referência, as cores acima e o símbolo criado é este da figura 

abaixo. 
                        Figura 30: Símbolo da Resistência  

 
                                                     Fonte: Próprio autor 
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Como abordado anteriormente, uma das muitas temáticas Tarantianas é o uso de 

referências da cultura pop. Ainda inspirados por essa característica, a utilização destes 

mesmos elementos na cenografia, as cenas gravadas no quarto dos personagens principais 

Caio e Nicolas mostra elementos da cultura pop (DVD's, posters, Funkos7), inclusive easter 

egg8 ao próprio Quentin Tarantino, como apresentados nas figuras 31 e 32. Além da criação 

de uma marca de cigarros como o próprio diretor faz em seus filmes, como podem ser vistos 

nas figuras abaixo. 
                             Figura 31: Decoração do quarto de Nicolas 

 
                  Fonte: Próprio autor 

                   Figura 32: Easter egg do Tarantino e cigarro fictício (esq.) Marca de cigarro  
                   criada por QT (dir.)  

 
               Fonte: Próprio autor (esq.). Kill Bill, Quentin Tarantino, 2003 (dir.) 

4.2.2 Efeitos visuais Tarantianos: o desenvolvimento do sangue falso 

Em uma das muitas inspirações em Tarantino, um dos recursos visuais usados pela 

direção de arte na execução do curta metragem foi o sangue falso (vide figura 33). A fim de 

desenvolvê-lo, testes foram feitos a partir de medidas iguais de água com açúcar, cacau em pó 

e glicerina a fim de dar consistência e, em seguida acrescido o corante alimentício vermelho, 

ajustando somente as quantidades, para obter semelhança ao máximo a de um sangue 

 
7 Bonecos de aproximadamente dez centímetros, feitos de vinil com a cabeça proporcionalmente maior do 

que o corpo, representações principalmente de personagens do universo Geek. 
8 Segredos humorísticos incluídos em músicas, filmes, jogos, etc. Do caráter de “pegadinhas”. 
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verdadeiro e que ainda fosse ajustável ao mecanismo da seringa com o cateter pensado pela 

equipe que quando fixada no ator e pressionada remeteria ao jorro do sangue, como pode ser 

visto nas imagens abaixo. 
Figura 33: Teste do sangue falso (esq.) Resultado final na cena (dir.) 

 
Fonte: Próprio autor 

 

4.3 Direção  

Direção é a interpretação do roteiro escrito em imagem, onde o diretor assume a 

responsabilidade de aglutinar toda a dinâmica do set, ou seja, torna-se o encarregado de 

apresentar as cenas utilizando-se dos planos e de todo o arranjo artístico. Segundo Chris 

Rodrigues (2005, p.70), um diretor cinematográfico "é o responsável pelo resultado final das 

imagens no sentido artístico" e, em detalhes, por apresentar os melhores atributos de cada 

cena, e isso envolve além de outras funções o posicionamento da câmera, o estilo e o ensaio 

com os atores. 

Segundo Batista (2011) é trabalho do diretor definir a partir da história que precisa ser 

contada qual é a melhor forma de apresentá-la ao público. Em outras palavras, como o 

público assimilará as imagens projetadas. Dentre as funções que um diretor possui dentro de 

um filme, o estilo é a junção da mise-en-scene e do enquadramento. 

Umas das formas para se conseguir a imagem necessária para a compreensão do público 

é através do posicionamento das câmeras. O diretor junto com sua equipe escolhe, dentro de 

uma série de planos pré-definidos historicamente, qual ou quais captam a melhor versão da 

história a ser contada.  

Como já discutido, planos, segundo Rodrigues (2005), é o espaço de tempo em que a 

câmera fica ligada captando a imagem. Ao ligar e desligar a câmera, esse intervalo de tempo, 

chama-se planos.  
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O conjunto de vários desses planos, iguais ou diferentes, formam uma cena.  Assim, as 

atividades do diretor se iniciam na preparação das etapas anteriores a gravação. Storyboard, 

planta baixa, roteiro técnico e decupagem de direção são fases da pré-produção. E pré-

produção é a designação dada ao período inicial de produção de um filme, portanto, é a 

concepção da produção. 

Decupagem de direção, é um documento feito pelo diretor onde estará definido toda a 

“sua visão de filmagem do roteiro literário” (RODRIGUES, 2005, p. 17). Nesse esquema, o 

diretor define todos os planos, movimentos de câmera, ângulos e lentes, tudo isso, para ter 

uma visão completa do filme e facilitar as equipes o registro rápido da sua visão. 

Considerando todas as funções que um diretor exerce, uma das mais importantes na pré-

produção é a criação do roteiro técnico em que o shotlist (vide anexo c) pormenoriza cada 

cena em diferentes planos. Na produção do curta metragem, foram utilizados diversos tipos de 

planos inspirados nos filmes de Quentin Tarantino.  

Como exemplo, usou-se no filme o plano contra plongée, onde a câmera filma o objeto 

num ângulo de baixo para cima, também conhecido como plano de porta mala ou trunkshot. 

No filme Pulp Fiction (1994), os personagens Vincent e Jules abrem o porta malas do carro e 

(vide figura 34) a câmera os filmam em contra plongée.  No curta metragem o personagem 

Nicolas abre uma gaveta em seu quarto e a câmera repete o movimento. 
 Figura 34: Frame do filme Pulp Fiction (esq.), Frame do curta A Colheita (dir.) 

 
Fonte: Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994 (esq.). Próprio autor (dir.) 

Outro plano inspirado no diretor é o “super close nos lábios” (vide figura 35) no qual a 

câmera enquadra de maneira dramática um objeto, neste caso os lábios da pessoa que fala. No 

filme Kill Bill vol1 (2003) o diretor enquadra os lábios da personagem A Noiva. Já no curta 

metragem produzido, A Colheita os lábios do personagem Bill, o representante da lei, 

responsável executar o evento, ocupa todo o espaço disponível na tela, como pode ser visto na 

figura abaixo.  

Num jogo de comparação entre as duas cenas o recurso utilizado pelo diretor remete ao 

poder impresso pelo próprio personagem, onde tudo que o espectador pode ver e absorver da 
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cena é o diálogo. Que no contexto nos dois filmes sinalizam a importância do que será dito 

em seguida. 
Figura 35: Frame do filme Kill Bill vol.1 (esq.). Frame do curta A Colheita (dir.) 

 
Fonte Kill Bill vol.1, Quentin Tarantino, 2003 (esq.). Próprio autor (dir.) 

Uma das cenas recorrentes nos filmes do Tarantino é a do espelho em que os 

personagens interagem entre si, e aqui comumente, visualizam a si próprios, numa total 

introspecção solitária. Já as cenas gravadas no banheiro, num exíguo espaço, demonstram a 

trivialidade do cotidiano da vida, como exemplo no filme Kill Bill vol. 2 (2004) a personagem 

A Noiva encara solitariamente seu reflexo. No curta metragem, o personagem Caio também 

encara o seu reflexo enquanto escova os seus dentes (vide figura 36). 

Figura 36: Frame do filme Kill Bill vol.2 (esq.). Frame do curta A Colheita (dir.) 

 
Fonte Kill Bill vol.2, Quentin Tarantino, 2004 (esq.). Próprio autor (dir.) 

Figura 37: Frame do curta A Colheita (esq.). Frame do filme Pulp Fiction (dir.) 

 
Fonte: Próprio autor (esq.). Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994 

É comum na cinematografia Tarantiana o uso de definições literais, como as extraídas 
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de dicionário linguístico. Nota-se uma necessidade de definição literal da palavra, como se 

isso pudesse traduzir todo o sentido do filme. Em seu longa Pulp Fiction (1994) a imagem de 

abertura é a definição do dicionário de inglês do termo Pulp. Em A Colheita o filme se inicia 

com a definição da palavra colheita, que no dicionário Aurélio (1988) consta como: “s.f. Ato 

de colher. Aquilo que se colhe, recolhe ou obtém” (vide figura 37).  

Com base nestes elementos o curta metragem foi dirigido com esses planos e definições 

como parâmetros, fazendo uso de todo recurso necessário durante as gravações e durante as 

edições, afim de se aproximar o mais fiel possível do estilo do diretor e suas obras acima 

referenciadas. 

 

4.3.1 O roteiro na prática 

O roteito é um recurso textual que tem o objetivo de direcionar a produção 

cinematografica, mas sem auxilio de imagens para lhe dar apoio, cabe ao diretor lhe 

interpretar e fazer decisões, seja para acrecentar, ou para retirar partes que não contribuem 

para um contar-história de forma linear.  

Durante as gravações, algumas cenas presentes no roteiro foram removidas devido a 

indisponibilidade dos atores voluntários em todos os dias de filmagem, omo exemplo as cenas 

2 (figura 12) e 3 (figura 13) no roteiro. Também por decisão da direção, foram cortadas 

também cenas que não ajudavam o plot do filme avançar de forma contínua, como a cena 5 

(figura 14) onde o objetivo era apenas reafirmar o contexto politico da escolha dos 

participantes da colheita. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como questão guia, como realizar um curta metragem ficcional, 

inpirado na filmografia de Quentin Tarantino. Assim, objetivou-se compreender sua biografia 

e repertório, bem como realizar um experimento que considerasse suas temáticas, aspectos 

técnicos de direção e arte.  

Assim, ao produzir um curta metragem ficcional inspirado em Quentin Tarantino foi 

primeiramente preciso entender aspectos da biografia do diretor, sua trajetória e identificar 

suas referências, além do caminho trilhado para que ele se consagrasse na indústria 

cinematográfica, mantendo sua autoria.  

Ao construir o roteiro inspirado em uma obra literária, incorporou-se à história uma 

visão distópica de um futuro próximo, no qual somente uma determinada minoria sofre 

consequências do preconceito fomentado socialmente e institucionalmente. 

Devido a relevância temática representativa da tecitura social hodierna, que apresenta 

uma polarização extremista caótica e midiática, de rompimentos dos direitos individuais e 

sociais, o curta metragem através das temáticas Tarantianas, se apropria do contexto histórico 

a fim de reescrever a distopia existencial. 

Neste contexto, entende-se a importância de abordar essas problemáticas através da 

sétima arte, que permite trazer à tona diálogos até então segmentados em nichos, o que 

provoca uma tomada de consciência catártica, já que na atual conjuntura política brasileira, o 

cinema é atacado com cortes financeiros, censuras e excessos burocráticos que dificultam 

ideologicamente a realização de obras que apresentam características autorais. 

Através do conceito de cinema autoral, que implica numa maneira singular de dirigir e 

de manifestar o desejo criativo do diretor, Quentin Tarantino buscou preservar a liberdade de 

se expressar ao longo de sua obra em detrimento das fórmulas pré-estabelecidas pelo próprio 

cinema industrial. 

Quentin Tarantino é então um diretor híbrido, pois dialoga com os dois tipos de cinema, 

sem perder a sua narrativa de características próprias, em que, por sua excelência e habilidade 

constrói o plano como sua entidade fundamental do cinema autoral, valorizando a 

performance contínua dos atores, sendo capaz ainda de modular vários tipos de mise-en-

scène. 

Após definir o seu estilo e entender melhor o cinema que Tarantino dirige, buscamos 

traços recorrentes em sua filmografia, tais como: referência a diversos elementos da cultura 

pop, apropriação de momentos históricos, violência e jogo de câmera característicos. Outro 
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ponto comum entre seus filmes são os planos que ele utiliza com frequência, como o contra-

plongée, os super closes e os planos zenitais. 

Por meio da adaptação do conto, e respeitando as características de QT, produzimos o 

roteiro que deu origem ao curta. Para que isso ocorresse, fizemos uma pesquisa bibliográfica, 

no qual tivemos ciência de que adaptar não é simplesmente reproduzir a obra em outro meio, 

mas produzir uma nova obra, tendo como ponto de partida o texto literário original. Nesta 

adaptação, poderíamos então usar estratégias como, reduzir partes do conto, adicionar 

novidades, deslocar a ordem dos fatores para criar uma estética cinematográfica.  

A partir do roteiro finalizado e aprovado percebeu-se a necessidade de distribuir as 

etapas da produção em diferentes equipes, trabalho no qual imperou a liberdade construtiva e 

criativa, em que coube a Produção, a definição das locações, a logística de recursos e a 

viabilização do staff.  

A Direção de Arte foi responsável pela criação do conceito visual do filme, elaborando 

figurinos dos personagens, a cenografia centrada na cultura pop, além dos aspectos 

específicos tais como: o sangue falso e o símbolo fictício da resistência. 

Já para a Direção, uma das ferramentas mais importantes na pré-produção, foi a criação 

do roteiro técnico, que permitiu a escolha dos ângulos utilizados durante as gravações, além 

de coordenar os atores para que as suas performances fossem melhor impressionadas pela 

câmera.  

Guiados pelos objetivos do presente trabalho, e todas as etapas percorridas, para uma 

produção audiovisual ficcional autoral, tem-se que a realização do curta metragem A 

Colheita, como projeto experimental, responde à questão guia, porque aborda com um 

pequeno grupo, com recursos limitados as temáticas de QT. No trabalho em questão se 

demonstrou ainda a complexidade de se fazer cinema.  
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ANEXO A – CONTO ORIGINAL THE LOTTERY ESCRITO POR SHIRLEY 

JACKSON 

 

The Lottery 

By Shirley Jackson, June 18, 1948 

 

The morning of June 27th was clear and sunny, with the fresh warmth of a full-summer 

day; the flowers were blossoming profusely and the grass was richly green. The people of the 

village began to gather in the square, between the post office and the bank, around ten 

o’clock; in some towns there were so many people that the lottery took two days and had to 

be started on June 26th, but in this village, where there were only about three hundred people, 

the whole lottery took only about two hours, so it could begin at ten o’clock in the morning 

and still be through in time to allow the villagers to get home for noon dinner. 

The children assembled first, of course. School was recently over for the summer, and 

the feeling of liberty sat uneasily on most of them; they tended to gather together quietly for a 

while before they broke into boisterous play, and their talk was still of the classroom and the 

teacher, of books and reprimands. Bobby Martin had already stuffed his pockets full of 

stones, and the other boys soon followed his example, selecting the smoothest and roundest 

stones; Bobby and Harry Jones and Dickie Delacroix—the villagers pronounced this name 

“Dellacroy”—eventually made a great pile of stones in one corner of the square and guarded 

it against the raids of the other boys. The girls stood aside, talking among themselves, looking 

over their shoulders at the boys, and the very small children rolled in the dust or clung to the 

hands of their older brothers or sisters. 

Soon the men began to gather, surveying their own children, speaking of planting and 

rain, tractors and taxes. They stood together, away from the pile of stones in the corner, and 

their jokes were quiet and they smiled rather than laughed. The women, wearing faded house 

dresses and sweaters, came shortly after their menfolk. They greeted one another and 

exchanged bits of gossip as they went to join their husbands. Soon the women, standing by 

their husbands, began to call to their children, and the children came reluctantly, having to be 

called four or five times. Bobby Martin ducked under his mother’s grasping hand and ran, 

laughing, back to the pile of stones. His father spoke up sharply, and Bobby came quickly and 

took his place between his father and his oldest brother. 
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The lottery was conducted—as were the square dances, the teen-age club, the 

Halloween program—by Mr. Summers, who had time and energy to devote to civic activities. 

He was a round-faced, jovial man and he ran the coal business, and people were sorry for him, 

because he had no children and his wife was a scold. When he arrived in the square, carrying 

the black wooden box, there was a murmur of conversation among the villagers, and he 

waved and called, “Little late today, folks.” The postmaster, Mr. Graves, followed him, 

carrying a three-legged stool, and the stool was put in the center of the square and Mr. 

Summers set the black box down on it. The villagers kept their distance, leaving a space 

between themselves and the stool, and when Mr. Summers said, “Some of you fellows want 

to give me a hand?,” there was a hesitation before two men, Mr. Martin and his oldest son, 

Baxter, came forward to hold the box steady on the stool while Mr. Summers stirred up the 

papers inside it. 

The original paraphernalia for the lottery had been lost long ago, and the black box now 

resting on the stool had been put into use even before Old Man Warner, the oldest man in 

town, was born. Mr. Summers spoke frequently to the villagers about making a new box, but 

no one liked to upset even as much tradition as was represented by the black box. There was a 

story that the present box had been made with some pieces of the box that had preceded it, the 

one that had been constructed when the first people settled down to make a village here. 

Every year, after the lottery, Mr. Summers began talking again about a new box, but every 

year the subject was allowed to fade off without anything’s being done. The black box grew 

shabbier each year; by now it was no longer completely black but splintered badly along one 

side to show the original wood color, and in some places faded or stained. 

Mr. Martin and his oldest son, Baxter, held the black box securely on the stool until Mr. 

Summers had stirred the papers thoroughly with his hand. Because so much of the ritual had 

been forgotten or discarded, Mr. Summers had been successful in having slips of paper 

substituted for the chips of wood that had been used for generations. Chips of wood, Mr. 

Summers had argued, had been all very well when the village was tiny, but now that the 

population was more than three hundred and likely to keep on growing, it was necessary to 

use something that would fit more easily into the black box. The night before the lottery, Mr. 

Summers and Mr. Graves made up the slips of paper and put them into the box, and it was 

then taken to the safe of Mr. Summers’ coal company and locked up until Mr. Summers was 

ready to take it to the square next morning. The rest of the year, the box was put away, 
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sometimes one place, sometimes another; it had spent one year in Mr. Graves’ barn and 

another year underfoot in the post office, and sometimes it was set on a shelf in the Martin 

grocery and left there. 

There was a great deal of fussing to be done before Mr. Summers declared the lottery 

open. There were the lists to make up—of heads of families, heads of households in each 

family, members of each household in each family. There was the proper swearing-in of Mr. 

Summers by the postmaster, as the official of the lottery; at one time, some people 

remembered, there had been a recital of some sort, performed by the official of the lottery, a 

perfunctory, tuneless chant that had been rattled off duly each year; some people believed that 

the official of the lottery used to stand just so when he said or sang it, others believed that he 

was supposed to walk among the people, but years and years ago this part of the ritual had 

been allowed to lapse. There had been, also, a ritual salute, which the official of the lottery 

had had to use in addressing each person who came up to draw from the box, but this also had 

changed with time, until now it was felt necessary only for the official to speak to each person 

approaching. Mr. Summers was very good at all this; in his clean white shirt and blue jeans, 

with one hand resting carelessly on the black box, he seemed very proper and important as he 

talked interminably to Mr. Graves and the Martins. 

Just as Mr. Summers finally left off talking and turned to the assembled villagers, Mrs. 

Hutchinson came hurriedly along the path to the square, her sweater thrown over her 

shoulders, and slid into place in the back of the crowd. “Clean forgot what day it was,” she 

said to Mrs. Delacroix, who stood next to her, and they both laughed softly. “Thought my old 

man was out back stacking wood,” Mrs. Hutchinson went on, “and then I looked out the 

window and the kids was gone, and then I remembered it was the twenty-seventh and came a-

running.” She dried her hands on her apron, and Mrs. Delacroix said, “You’re in time, though. 

They’re still talking away up there.” 

Mrs. Hutchinson craned her neck to see through the crowd and found her husband and 

children standing near the front. She tapped Mrs. Delacroix on the arm as a farewell and 

began to make her way through the crowd. The people separated good-humoredly to let her 

through; two or three people said, in voices just loud enough to be heard across the crowd, 

“Here comes your Mrs., Hutchinson,” and “Bill, she made it after all.” Mrs. Hutchinson 

reached her husband, and Mr. Summers, who had been waiting, said cheerfully, “Thought we 

were going to have to get on without you, Tessie.” Mrs. Hutchinson said, grinning, “Wouldn’t 
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have had me leave m’dishes in the sink, now, would you, Joe?,” and soft laughter ran through 

the crowd as the people stirred back into position after Mrs. Hutchinson’s arrival. 

“Well, now,” Mr. Summers said soberly, “guess we better get started, get this over with, 

so’s we can go back to work. Anybody ain’t here?” 

“Dunbar,” several people said. “Dunbar, Dunbar.” 

Mr. Summers consulted his list. “Clyde Dunbar,” he said. “That’s right. He’s broke his 

leg, hasn’t he? Who’s drawing for him?” 

“Me, I guess,” a woman said, and Mr. Summers turned to look at her. “Wife draws for 

her husband,” Mr. Summers said. “Don’t you have a grown boy to do it for you, Janey?” 

Although Mr. Summers and everyone else in the village knew the answer perfectly well, it 

was the business of the official of the lottery to ask such questions formally. Mr. Summers 

waited with an expression of polite interest while Mrs. Dunbar answered. 

“Horace’s not but sixteen yet,” Mrs. Dunbar said regretfully. “Guess I gotta fill in for 

the old man this year.” 

“Right,” Mr. Summers said. He made a note on the list he was holding. Then he asked, 

“Watson boy drawing this year?” 

A tall boy in the crowd raised his hand. “Here,” he said. “I’m drawing for m’mother and 

me.” He blinked his eyes nervously and ducked his head as several voices in the crowd said 

things like “Good fellow, Jack,” and “Glad to see your mother’s got a man to do it.” 

“Well,” Mr. Summers said, “guess that’s everyone. Old Man Warner make it?” 

“Here,” a voice said, and Mr. Summers nodded. 

Asudden hush fell on the crowd as Mr. Summers cleared his throat and looked at the 

list. “All ready?” he called. “Now, I’ll read the names—heads of families first—and the men 

come up and take a paper out of the box. Keep the paper folded in your hand without looking 

at it until everyone has had a turn. Everything clear?” 
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The people had done it so many times that they only half listened to the directions; most 

of them were quiet, wetting their lips, not looking around. Then Mr. Summers raised one hand 

high and said, “Adams.” A man disengaged himself from the crowd and came forward. “Hi, 

Steve,” Mr. Summers said, and Mr. Adams said, “Hi, Joe.” They grinned at one another 

humorlessly and nervously. Then Mr. Adams reached into the black box and took out a folded 

paper. He held it firmly by one corner as he turned and went hastily back to his place in the 

crowd, where he stood a little apart from his family, not looking down at his hand. 

“Allen,” Mr. Summers said. “Anderson. . . . Bentham.” 

“Seems like there’s no time at all between lotteries any more,” Mrs. Delacroix said to 

Mrs. Graves in the back row. “Seems like we got through with the last one only last week.” 

“Time sure goes fast,” Mrs. Graves said. 

“Clark. . . . Delacroix” 

“There goes my old man.” Mrs. Delacroix said. She held her breath while her husband 

went forward. 

“Dunbar,” Mr. Summers said, and Mrs. Dunbar went steadily to the box while one of 

the women said, “Go on, Janey,” and another said, “There she goes.” 

“We’re next,” Mrs. Graves said. She watched while Mr. Graves came around from the 

side of the box, greeted Mr. Summers gravely and selected a slip of paper from the box. By 

now, all through the crowd there were men holding the small folded papers in their large 

hands, turning them over and over nervously. Mrs. Dunbar and her two sons stood together, 

Mrs. Dunbar holding the slip of paper. 

“Harburt. . . . Hutchinson.” 

“Get up there, Bill,” Mrs. Hutchinson said, and the people near her laughed. 

“Jones.” 

“They do say,” Mr. Adams said to Old Man Warner, who stood next to him, “that over 

in the north village they’re talking of giving up the lottery.” 
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Old Man Warner snorted. “Pack of crazy fools,” he said. “Listening to the young folks, 

nothing’s good enough for them. Next thing you know, they’ll be wanting to go back to living 

in caves, nobody work any more, live that way for a while. Used to be a saying about ‘Lottery 

in June, corn be heavy soon.’ First thing you know, we’d all be eating stewed chickweed and 

acorns. There’s always been a lottery,” he added petulantly. “Bad enough to see young Joe 

Summers up there joking with everybody.” 

“Some places have already quit lotteries,” Mrs. Adams said. 

“Nothing but trouble in that,” Old Man Warner said stoutly. “Pack of young fools.” 

“Martin.” And Bobby Martin watched his father go forward. “Overdyke. . . . Percy.” 

“I wish they’d hurry,” Mrs. Dunbar said to her older son. “I wish they’d hurry.” 

“They’re almost through,” her son said. 

“You get ready to run tell Dad,” Mrs. Dunbar said. 

Mr. Summers called his own name and then stepped forward precisely and selected a 

slip from the box. Then he called, “Warner.” 

“Seventy-seventh year I been in the lottery,” Old Man Warner said as he went through 

the crowd. “Seventy-seventh time.” 

“Watson.” The tall boy came awkwardly through the crowd. Someone said, “Don’t be 

nervous, Jack,” and Mr. Summers said, “Take your time, son.” 

“Zanini.” 

After that, there was a long pause, a breathless pause, until Mr. Summers, holding his 

slip of paper in the air, said, “All right, fellows.” For a minute, no one moved, and then all the 

slips of paper were opened. Suddenly, all the women began to speak at once, saying. “Who is 

it?,” “Who’s got it?,” “Is it the Dunbars?,” “Is it the Watsons?” Then the voices began to say, 

“It’s Hutchinson. It’s Bill,” “Bill Hutchinson’s got it.” 

“Go tell your father,” Mrs. Dunbar said to her older son. 
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People began to look around to see the Hutchinsons. Bill Hutchinson was standing 

quiet, staring down at the paper in his hand. Suddenly, Tessie Hutchinson shouted to Mr. 

Summers, “You didn’t give him time enough to take any paper he wanted. I saw you. It 

wasn’t fair!” 

“Be a good sport, Tessie.” Mrs. Delacroix called, and Mrs. Graves said, “All of us took 

the same chance.” 

“Shut up, Tessie,” Bill Hutchinson said. 

“Well, everyone,” Mr. Summers said, “that was done pretty fast, and now we’ve got to 

be hurrying a little more to get done in time.” He consulted his next list. “Bill,” he said, “you 

draw for the Hutchinson family. You got any other households in the Hutchinsons?” 

“There’s Don and Eva,” Mrs. Hutchinson yelled. “Make them take their chance!” 

“Daughters draw with their husbands’ families, Tessie,” Mr. Summers said gently. 

“You know that as well as anyone else.” 

“It wasn’t fair,” Tessie said. 

“I guess not, Joe,” Bill Hutchinson said regretfully. “My daughter draws with her 

husband’s family; that’s only fair. And I’ve got no other family except the kids.” 

“Then, as far as drawing for families is concerned, it’s you,” Mr. Summers said in 

explanation, “and as far as drawing for households is concerned, that’s you, too. Right?” 

“Right,” Bill Hutchinson said. 

“How many kids, Bill?” Mr. Summers asked formally. 

“Three,” Bill Hutchinson said. “There’s Bill, Jr., and Nancy, and little Dave. And Tessie 

and me.” 

“All right, then,” Mr. Summers said. “Harry, you got their tickets back?” 

Mr. Graves nodded and held up the slips of paper. “Put them in the box, then,” Mr. 

Summers directed. “Take Bill’s and put it in.” 
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“I think we ought to start over,” Mrs. Hutchinson said, as quietly as she could. “I tell 

you it wasn’t fair. You didn’t give him time enough to choose. Everybody saw that.” 

Mr. Graves had selected the five slips and put them in the box, and he dropped all the 

papers but those onto the ground, where the breeze caught them and lifted them off. 

“Listen, everybody,” Mrs. Hutchinson was saying to the people around her. 

“Ready, Bill?” Mr. Summers asked, and Bill Hutchinson, with one quick glance around 

at his wife and children, nodded. 

“Remember,” Mr. Summers said, “take the slips and keep them folded until each person 

has taken one. Harry, you help little Dave.” Mr. Graves took the hand of the little boy, who 

came willingly with him up to the box. “Take a paper out of the box, Davy,” Mr. Summers 

said. Davy put his hand into the box and laughed. “Take just one paper,” Mr. Summers said. 

“Harry, you hold it for him.” Mr. Graves took the child’s hand and removed the folded paper 

from the tight fist and held it while little Dave stood next to him and looked up at him 

wonderingly. 

“Nancy next,” Mr. Summers said. Nancy was twelve, and her school friends breathed 

heavily as she went forward, switching her skirt, and took a slip daintily from the box. “Bill, 

Jr.,” Mr. Summers said, and Billy, his face red and his feet overlarge, nearly knocked the box 

over as he got a paper out. “Tessie,” Mr. Summers said. She hesitated for a minute, looking 

around defiantly, and then set her lips and went up to the box. She snatched a paper out and 

held it behind her. 

“Bill,” Mr. Summers said, and Bill Hutchinson reached into the box and felt around, 

bringing his hand out at last with the slip of paper in it. 

The crowd was quiet. A girl whispered, “I hope it’s not Nancy,” and the sound of the 

whisper reached the edges of the crowd. 

“It’s not the way it used to be,” Old Man Warner said clearly. “People ain’t the way 

they used to be.” 

“All right,” Mr. Summers said. “Open the papers. Harry, you open little Dave’s.” 
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Mr. Graves opened the slip of paper and there was a general sigh through the crowd as 

he held it up and everyone could see that it was blank. Nancy and Bill, Jr., opened theirs at the 

same time, and both beamed and laughed, turning around to the crowd and holding their slips 

of paper above their heads. 

“Tessie,” Mr. Summers said. There was a pause, and then Mr. Summers looked at Bill 

Hutchinson, and Bill unfolded his paper and showed it. It was blank. 

“It’s Tessie,” Mr. Summers said, and his voice was hushed. “Show us her paper. Bill.” 

Bill Hutchinson went over to his wife and forced the slip of paper out of her hand. It had 

a black spot on it, the black spot Mr. Summers had made the night before with the heavy 

pencil in the coal-company office. Bill Hutchinson held it up, and there was a stir in the 

crowd. 

“All right, folks.” Mr. Summers said. “Let’s finish quickly.” 

Although the villagers had forgotten the ritual and lost the original black box, they still 

remembered to use stones. The pile of stones the boys had made earlier was ready; there were 

stones on the ground with the blowing scraps of paper that had come out of the box. Mrs. 

Delacroix selected a stone so large she had to pick it up with both hands and turned to Mrs. 

Dunbar. “Come on,” she said. “Hurry up.” 

Mrs. Dunbar had small stones in both hands, and she said, gasping for breath. “I can’t 

run at all. You’ll have to go ahead and I’ll catch up with you.” 

The children had stones already. And someone gave little Davy Hutchinson a few 

pebbles. 

Tessie Hutchinson was in the center of a cleared space by now, and she held her hands 

out desperately as the villagers moved in on her. “It isn’t fair,” she said. A stone hit her on the 

side of the head. 

Old Man Warner was saying, “Come on, come on, everyone.” Steve Adams was in the 

front of the crowd of villagers, with Mrs. Graves beside him. 

“It isn’t fair, it isn’t right,” Mrs. Hutchinson screamed, and then they were upon her. ♦ 
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