
 

 

 

 

Cirano Menna Barreto Costa Magoga 

 

 

 

OS ELEMENTOS DA ESTÉTICA PUBLICITÁRIA NO CINEMA AUTORAL DO 

CINEASTA QUENTIN TARANTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2012



1 

 

Cirano Menna Barreto Costa Magoga 

 

 

 

 

OS ELEMENTOS DA ESTÉTICA PUBLICITÁRIA NO CINEMA AUTORAL DO 

CINEASTA QUENTIN TARANTINO 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, Área 

de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito 

para aprovação na disciplina de Trabalho Final de Graduação II. 

 

 

Orientador: Prof. Me. Carlos Alberto Badke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2012 



2 

 

Cirano Menna Barreto Costa Magoga 

 

 

 

 

 

 

 

OS ELEMENTOS DA ESTÉTICA PUBLICITÁRIA NO CINEMA AUTORAL DO 

CINEASTA QUENTIN TARANTINO 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, Área 

de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário Franciscano – Unifra, como requisito 

para aprovação na disciplina de Trabalho Final de Graduação II. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Me. Carlos Alberto Badke - Orientador (UNIFRA) 

 

__________________________________________________________ 

Profª Me. Patricia de Oliveira Iuva (UFRGS) 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Me. Alexandre Maccari Ferreira (UNIFRA) 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em ........ de ......................... de 2012 

 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a meus pais pelo comprometimento, dedicação e ao apoio incondicional para 

comigo e também por tornar possível mais essa conquista na minha vida. À eles todo meu 

amor e minha total admiração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa dois trechos selecionados do filme Kill Bill vol. I (2003), com intuito de 

averiguar se existem semelhanças com a estética audiovisual publicitária e a estética do 

cinema autoral do diretor norte-americano Quentin Tarantino. Para isso, foi necessário 

compreender as linguagens cinematográfica e publicitária, ancorando-as em seus contextos 

históricos, além de abordar outros fatores componentes do senso estético de uma cena. Essas 

interfaces foram estudadas de acordo com as categorias de análises criadas pelo pesquisador 

para a compreensão e identificação da intersecção das mesmas.  

 

 

 

Palavras-chave: Quentin Tarantino; cinema; cinema autoral; estética audiovisual publicitária. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research analyzes two selected sections from the movie Kill Bill vol. I (2003), with intent 

of ascertaining if there are similarities with the audio visual aesthetics from advertising and 

the aesthetics of the authorial movies from the north-american director Quentin Tarantino. For 

this, it was necessary to comprehend the film and advertising languages anchoring them 

within their historical contexts, also to approach other component factors from the aesthetic 

sense of a scene. These interfaces were studied according to the analyses categories created by 

the researcher for the comprehension and identification of the intersection of the same. 

 

 

Keywords: Quentin Tarantino; cinema; authorial movies; audio visual aesthetics. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

É com estudo e conhecimento prévio sobre o surgimento do cinema, no início do 

século XX, que entendemos a linguagem audiovisual publicitária. Essa, por sua vez, também 

é constituída por imagens em movimento com sons ancorando e ambientando o 

desenvolvimento da narrativa.  

Desde o seu surgimento, no início do século passado, as imagens em movimento 

tendem a segurar mais a atenção dos espectadores. Com o passar dos anos e aprimoramento 

das tecnologias, principalmente a linguagem televisiva, a linguagem cinematográfica deixa de 

ser exclusividade do cinema, pois passa a provocar o surgimento de novos formatos em 

diferentes meios, aumentando as opções para o público criar identificações e preferências.  

Deste ponto parte a segmentação do mercado, um produto para cada gosto, 

consumidores absorvendo informações e transformando em particularidades melhores ao uso 

do dia-a-dia. Alguns exemplos desses formatos são os próprios filmes, comerciais entre a 

programação, merchandising, product placement e, com o advento da internet, hoje 

possuímos vídeos acessíveis, sobre qualquer tema/assunto, a todo instante nos mais variados 

tipos de site. 

A Publicidade, por sua vez, também acompanhou essas mudanças. Em quase um 

século, passou a oferecer mais variedades, opções, qualidades, abriu e acirrou grandes 

concorrências, baixou preços, além de apresentar um número maior de atributos para cada 

produto/serviço ou ideia que ela viria a comunicar. Ou seja, a publicidade seguiu as 

segmentações do mercado adequando-se às especificidades dos públicos, reagindo quase que 

instantaneamente a essas alterações. 

Vale a ressalva de que a produção audiovisual passa a ser cada vez mais difundida, de 

modo a constituir uma indústria, na qual vários profissionais estão envolvidos. Diante disso, 

surgem as diferentes formas de se trabalhar essa linguagem, o que vai fundamentar o que se 

conhece por estilo autoral, ou mais propriamente dito uma estética específica. Exemplo disso 

é o cinema característico de cada roteirista ou diretor. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar, 

por exemplo, abusa das cores quentes e vibrantes no plano de expressão e de seus conflitos 

com a igreja em sua narrativa. As cenas ultraviolentas são a marca de Quentin Tarantino, além 

dos seus diálogos fortes, planos e contra-planos já conhecidos e da caracterização mais 

pontual e única de cada personagem participante de suas obras. 
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Assim como na literatura, música e pintura, a linguagem cinematográfica de cada um 

desses filmes possui um “traço”, por assim dizer, característico. Esse traço é o ponto em que 

se divide a preferência por determinado diretor e seus respectivos trabalhos, que varia de 

acordo com, exclusivamente, o gosto pessoal de cada pessoa/espectador. Essa diferença é uma 

linha tão tênue que mesmo dois diretores, trabalhando separadamente, sobre o mesmo tema e 

gênero, suas visões e seus estilos sempre serão fortemente diferenciados, fazem com que mais 

uma vez os espectadores tenham preferências e gostos cada vez mais particulares e 

individuais. Por exemplo, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese produziram e dirigiram 

filmes com a temática da máfia italiana, porém cada diretor empregou a sua visão nas cenas, 

suas percepções e conhecimentos deixando a trilogia de Coppola com O Poderoso Chefão 

(1972, 1974 e 1990) totalmente diferente das abordagens usadas no filme Os Bons 

Companheiros (1990) de Scorsese. 

Com isso o presente trabalho abordará sobre a estética audiovisual publicitária do 

diretor norte-americano Quentin Tarantino, em trechos do seu filme nipo-americano Kill Bill 

volume I (2003) a fim de analisar e compreender a caracterização e composição de cenários e 

o senso estético de dois trechos, em específico, do filme.  

Assim sendo, este estudo pesquisará a respeito das questões da estética audiovisual 

publicitária nos trabalhos cinematográficos de Tarantino, buscando elencar quais são os 

quesitos que trazem referências dessas abordagens publicitárias para dentro dos estudos 

relacionados a estética audiovisual publicitária e seus conceitos. Formando assim o traço 

característico de Quentin Tarantino.  

Após definir o objeto de estudo como sendo a estética do cinema autoral no filme do 

Tarantino, surge o problema principal que conduzirá e norteará este estudo, de maneira a 

conduzir os questionamentos para que haja maior compreendimento de como se constrói a 

estética publicitária, nos trechos selecionados, no filme Kill Bill vol. I do cineasta norte-

americano Quentin Tarantino. 

Para que as respostas dos questionamentos apareçam é necessário introduzir um pouco 

sobre o cinema. Segundo Bernardet (1981), são imagens projetadas em sequência com certa 

velocidade para dar a intenção de movimento. Agrada ao produzir diversas sensações pouco 

comuns aos espectadores, pois essas “imagens em movimento”, que podemos chamar de 

ilusórias, devido a serem uma ilusão de ótica ao olho humano, durante os anos foram 

aprimoradas e trabalhadas para hoje tornar o cinema uma das maiores manifestações artísticas 

e industriais do mundo.  A essência do audiovisual é uma linguagem comum a todos, 
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independente do país, religião ou cultura. Esse processo da reprodução do movimento, 

segundo Santos (2008), foi trabalhado e aperfeiçoado por estudiosos com a intenção de dar 

mais vida ao imaginário. Ilusão esta, de movimento, que contribuiu para o cinema se 

transformar nesta máquina capaz de criar fantasias e manifestar os interesses mais particulares 

do público/espectador. 

Há outros autores que compartilham deste pensamento, como Rogério Covaleski 

(2009), que vê o cinema como uma fonte instigante e inesgotável das mais variadas emoções, 

em que os espectadores armazenam e incorporam trilhas, cenas, iluminações e diálogos do 

cinema em suas vidas. Passando a criar as mais diversas identificações e por consequência a 

selecionamento de gostos, ou seja, a segmentação. 

Sendo o filme o produto principal da indústria cinematográfica, o qual opera sensações 

no nível do imaginário do espectador, pode-se entender que esse seja um meio muito forte e 

impactante quando falamos de sedução e entretenimento, pois une de maneira paralela e 

sincronizada, elementos visuais e sonoros à ilusão do movimento:  

 

Apesar de suas limitações (presença do quadro, ausência da terceira dimensão, 

caráter artificial ou ausência de cor etc.) essa analogia é evidenciada com muita 

força e provoca uma “impressão de realidade” específica do cinema, que se 

manifesta principalmente na ilusão de movimento e na ilusão da profundidade. 

(AUMONT, 1995, p.21) 

 

Esse poder da linguagem cinematográfica de manter a atenção do espectador com a 

construção de uma narrativa é o que motivou este trabalho científico, que irá focar, como já 

mencionado, a análise da estética publicitária no cinema de Tarantino a partir dos elementos 

componentes de seu cinema. Além de tal escolha levar em conta o gosto pessoal do 

pesquisador.  

Outro ponto extremamente relevante é que toda análise fílmica de uma obra é 

importante a partir do momento em que se teoriza sobre as visões e escolhas dos diretores e 

outros profissionais da indústria cinematográfica. Ou seja, questões visuais, como 

enquadramento, cenário, direção de arte, fotografia, de organização e montagem dos roteiros, 

de personagens, até a importância destinada para compreensão do processo de construção do 

senso estético e as ações dentro da própria narrativa. Esta contribuição científica ajudará no 

entendimento da existência da produção audiovisual publicitária em relação ao cinema e vice-

versa. 
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O presente trabalho tem por objetivo principal entender e esclarecer como acontece a 

construção do estilo autoral de Quentin Tarantino em dois trechos do filme Kill Bill vol. I 

(2003) do diretor Quentin Tarantino. Posteriormente, o trabalho trará a compreensão e 

identificação do que se compreende por estética audiovisual publicitária, realizar uma 

discussão geral sobre o que se entende por esta estética publicitária ajudará a encontrar as 

intersecções das linguagens com mais facilidade e clareza. 

Obviamente, por se tratar de um trabalho de cunho científico o mesmo ainda possui o 

objetivo de ser funcional para acadêmicos que possua interesse em aprofundar seus estudos na 

área da estética audiovisual, seja ela publicitária ou cinematográfica, de um diretor 

contemporâneo. A intersecção dessas duas áreas tem uma gama de possibilidades de 

abordagens a serem observadas, criadas e analisadas ainda por estudiosos, por isso, a 

pretensão de colaborar com uma parcela, ainda que pequena, para trabalhos científicos e 

teóricos da área. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTÉTICA AUDIOVISUAL 

 

O conceito da estética e suas especificações, para alguns autores, ultrapassam as 

concepções e teorias do belo. Santaella (2005), a partir de Peirce, compreende o estético como 

tudo aquilo que é admirável para o ideal supremo da vida humana, e essa admiração não 

aceita pré-julgamentos ou determinações antecipadas. Ou seja, o conceito de estética parte do 

princípio do que nos atrai, interessa ou seduz, é variável à percepção de cada um.  

Ao conduzir este raciocínio para as imagens em movimento, contemplamos que o 

resultado não se altera drasticamente das teorias para os produtos cinematográficos, pois  

 

o conhecimento é o resultado de processos mentais que vão modificando a imagem 

– síntese da relação que mantemos com dado fenômeno – até transformá-la em uma 

ideia que, além dos dados dos sentidos, envolve valores, afetividade e a relação da 

nova experiência com imagens anteriores armazenadas em nossa memória. 

(CASTILHO COSTA apud COVALESKI, 2009, p.77) 

  

 

O autor entende que o agrupamento de ideias parte do que já passamos no decorrer da 

vida, de modo a fazer parte do nosso imaginário. As particularidades dos acontecimentos e 

fenômenos do mundo nos abastecem com referências tornando a experiência algo que 

constrói nossa identidade.  

Para Bigal (2006), tais conhecimentos podem ser relevantes para as teorias dos filmes 

publicitários, quando o estético no audiovisual publicitário é a adequação do público com o 

repertório de elementos (visuais, verbais e sonoros) para o mesmo. Esse conjunto de 

elementos é adquirido e conquistado, diretamente, pela vivência de cada indivíduo e as 

influências de classe social, localização e nível cultural. Ou seja, é uma área de trabalho que 

não difere da cinematográfica e necessita de atualizações, praticamente diárias dos gostos e 

costumes do target ideal. 

Para a compreensão da intertextualidade do cinema com a publicidade pelo viés da 

estética, é necessário entender que a intersecção das duas áreas começa bem antes das 

imagens. De acordo com Covaleski (2009), todo texto é construído através de um “mosaico” 

de citações já existentes, como uma absorção de outros autores, uma paráfrase literária da 

famosa Lei de Lavoisier
1
. O autor deixa claro que não se trata de uma cópia e sim um toque 

                                                 
1
 Qualquer sistema, físico ou químico, não se cria nem se elimina apenas é transformado em outra forma. 
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autoral de cada criador. Assim acontece a evolução de pensamentos, teorias e outras 

tecnologias: primeiro adquire-se um conhecimento prévio e depois se faz experimentos até 

chegar aos resultados. Com o cinema e o audiovisual publicitário não foi diferente. Os 

precursores dessas áreas imprimiram suas vivências e conhecimentos nos primeiros filmes, 

fazendo de suas obras um espelho de todas referências e influências sociais e culturais durante 

determinados períodos históricos. Por exemplo, Sergei Eisenstein via o cinema como um 

meio de expressão revolucionária, que poderia mobilizar a massa a partir da Revolução Russa 

de 1917. Assim como Eisenstein, outros diretores passaram a contemplar as produções 

fílmicas como possibilidades de disseminação de discursos.   

Feltrin (2010) entende que a análise dessas duas estéticas tem uma interligação quase 

que indispensável para a compreensão completa das mesmas. Cada vez mais encontramos a 

linguagem cinematográfica na narrativa publicitária para estreitar os laços com os clientes ou 

até mesmo entreter de uma maneira diferente como o cinema faz, há tantos anos com um 

grande sucesso. Também vemos muito da estética audiovisual publicitária dentro da narrativa 

e da estética cinematográfica, ou seja, conta-se com mais publicitários utilizando as 

referências artísticas e técnicas da sétima arte e mais diretores apropriando-se da praticidade e 

até mesmo dinâmica rítmica do vídeo utilizada pelos profissionais dos filmes publicitários. 

As diferenças e/ou semelhanças estéticas entre cinema e publicidade se constroem 

também a partir das relações narrativas de cada uma: enquanto a narrativa publicitária tem por 

característica principal o comprometimento com o anunciante visando a sedução do 

consumidor, a narrativa cinematográfica tem compromisso com o entretenimento do público 

de modo a se preocupar com aspectos artísticos. No que diz respeito às similaridades entre os 

filmes publicitários e os filmes do cinema, Santaella (2005) ressalta que ambos trabalham 

com as matrizes sonora, visual e verbal, as quais constituem o que conhecemos por linguagem 

audiovisual.  

Assim como um escultor, pintor e escritor, o diretor de cinema e de publicidade deixa 

em evidência algumas referências em seus trabalhos. Ou seja, ele é um autor daquela obra, de 

modo a acrescentar algo novo que, por consequência, outro diretor poderá utilizar para 

compor seu projeto e assim por diante. Quer dizer, toda produção sustenta-se pelas 

referências, mas também pela disseminação de tendências. Identificamos esse processo a 

partir da manipulação dos elementos da linguagem, como: fotografia, cor, direção de arte, 

trilha sonora, diálogos, planos, iluminação, figurinos e outras peculiaridades. Pode-se 

observar a obra do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, por exemplo, no filme Volver (2006), 
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em que se identifica uma espécie de impressão digital do diretor a partir do trabalho intenso 

com as cores quentes, tanto nos cenários quanto nos figurinos dos personagens. Essa marca é 

tão nítida que ao lembrar de Almodóvar associa-se diretamente seu nome com o forte uso das 

cores, além de outros aspectos também pertencentes às narrativas “almodovarianas”, tais 

como as críticas à Igreja Católica, a personalidade forte de suas personagens femininas, 

mulheres de traços marcantes, exagerados e também particularidades, entre outros elementos, 

como a abordagem da sexualidade.  

  Outra maneira de construir referências e tendências estéticas no audiovisual se dá 

através das apropriações tecnológicas. É o caso do filme Matrix (1999), dos irmãos e diretores 

Andy e Larry Wachowski. Os efeitos desenvolvidos a partir do filme foram apropriados pelas 

narrativas cinematográficas em termos de tecnologia, como por exemplo, no filme A origem 

(2010) de Christopher Nolan. Além dos filmes, os audiovisuais publicitários também 

passaram a buscar referências estéticas no cinema; é o caso de comerciais da marca Nokia, 

que desenvolveu um modelo de celular específico para o personagem de Keanu Reeves 

durante o filme Matrix. 

   Para Santos (2008), essas apropriações da publicidade pelo cinema, devem-se pelo 

contexto da pós-modernidade em que a propaganda se insere. O autor ainda afirma que a 

estética publicitária tem vários atributos característicos do momento pós-moderno em que se 

vive. Por exemplo, com as mudanças que ocorreram nas últimas décadas devido à explosão 

do setor tecnológico, estamos mais expostos às informações, o que provocou mudanças em 

aspectos sociais, culturais e econômicos. Tais alterações contribuem para a construção de uma 

estética publicitária, já que a mesma se apropria dos costumes do público consumidor para ser 

posta em prática. Afinal, a estética publicitária, para Feltrin (2008), nada mais é do que tudo 

aquilo que nos interessa e seduz aliado ao nosso dia-a-dia, ou seja, tem que nos agradar e 

encaixar-se nas atividades de cada indivíduo, para que a mensagem publicitária chegue ao seu 

destino com eficácia.  

  Assim, ressalta-se a importância do estudo da estética audiovisual publicitária a fim de 

conseguir identificar a mesma nos filmes do cineasta Quentin Tarantino. Cabe lembrar, no 

entanto, que o elemento foco do estudo diz respeito ao personagem que assume a figura de 

herói, procurando encontrar características e marcas da estética publicitária no percurso da 

ação dramática do mesmo ou ainda em suas características físicas e psicológicas construídas a 

partir do figurino. Portanto, no próximo capítulo, irá se discutir sobre o processo de 

roteirização e composição dos elementos estéticos em relação a protagonista. 
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2.2 ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO E A CONSTRUÇÃO DO PERSONAGEM 

  

 Desde o surgimento do cinema, e sua popularização, há filmes que criam empatia com 

o público de imediato. Isso ocorre, muitas vezes, pelo fato de que na obra cinematográfica os 

personagens têm seu caráter delineado, tornando-se excêntricos, românticos ou até mesmo 

engraçados, de modo a estabelecer identificação com os espectadores. Pode-se verificar tal 

fato ao recordarmos exemplos da história do cinema mundial e o potencial simbólico que cada 

um deles possui, como por exemplo, o vilão Darth Vader, da trilogia Star Wars, do diretor e 

produtor George Lucas; o inocente e cativante E.T. o extraterrestre, de Steven Spielberg ou 

ainda, o atual bruxo Harry Potter, da escritora J.K. Rowling, que ganhou vida nos filmes com 

o ator Daniel Radcliffe, em uma saga que já chega a oito produções, tendo sido criado um 

parque de diversões temático com suas histórias nos Estados Unidos. 

 Mas, para compreender melhor o processo de construção de um roteiro 

cinematográfico, há que se reconhecer que o personagem, de acordo com Campos (2009), é 

uma representação de costumes, características e ações em forma de uma pessoa ficcional. O 

autor segue afirmando que o Real-Naturalismo mudou a ordem de compreensão do conceito 

aristotélico, quando se refere a que os personagens não agem para determinar quais seriam 

suas ações e sim o fazem porque têm aquele caráter.  Ou seja, o perfil é o conjunto de 

aspectos sociais, culturais e até mesmo regionais que imprimem uma identidade na 

representação de uma pessoa inserida na narrativa da obra em questão. 

Para a construção de um personagem há a necessidade de se entender e conceituar o 

perfil do mesmo. Campos (2009) afirma que apesar de “perfil” significar contorno e silhueta, 

neste aspecto, tem o sentido de qualidade inerente a alguém, algo interno como, por exemplo, 

o caráter de um indivíduo. O autor segue elencando mais alguns elementos importantes para a 

construção de um perfil, como: localização, emoções, obsessões, manias, vida sexual, 

preferências e gostos. 

Há uma divisão simples dentre as complexidades do personagem. Campos (2009) 

comenta e explicita que essa separação de conceitos gera as categorias do herói, vilão e do 

anti-herói. O herói tem índole boa, é justo e por alguma característica é atraente. Já o vilão é 

totalmente o oposto, é imoral e antiético, todas suas atitudes vão de encontro às do herói, por 

diversas vezes eles duelam, pode ser fisicamente ou até mesmo intelectualmente, de alguma 

maneira durante o decorrer da narrativa. E, por último, o anti-herói, que de certa forma é a 

mescla dos dois primeiros, sendo errado na maioria de seus atos, porém com a torcida do 



14 

 

narrador e do espectador a seu favor, pois de alguma maneira ou por característica ele tem a 

simpatia do público.  

Vale ressaltar que os personagens são a parte mais importante de um roteiro, “o 

personagem é o fundamento essencial de seu roteiro. É o coração, alma e sistema nervoso de 

sua história” (FIELD, 2001, p.18). A partir das conceituações de personagem, é que se 

preenche o conteúdo, a história. A narrativa escolhida pelo autor/roteirista começa a tomar 

forma, cria um enredo ao redor dessas peças avulsas de modo a alinhá-las em um roteiro. Os 

próximos passos são: produzir outros personagens, tecer a história de modo a alinhavar as 

vivências e experiências dos mesmos, criando o que Field (2001) denomina de núcleos. E são 

esses núcleos que, normalmente, mantêm certa linha de identidade comum, como os ciclos de 

amizades, vizinhança, grau de parentesco entre outros grupos que se conhece na vida de 

qualquer individuo, por exemplo. Esses traços da trama, semelhantes aos que já foram 

presenciados pelo espectador, formam o gosto específico de cada público.  

Após a conclusão dessa etapa é necessário, para elaboração completa de um 

personagem, incluí-lo na ação do roteiro, respeitando os atributos já formulados de acordo 

com o seu perfil. Desenvolver ações para que as peças interajam entre si ou até mesmo com 

os elementos da obra, apresentando um enredo que retenha a atenção do espectador. 

É nesse sentido de provocar envolvimento do espectador pelo personagem que se 

salientam algumas características publicitárias, as quais podem ser mais ou menos evidentes. 

Assim, este trabalho, parte da hipótese de que os personagens principais dos filmes de 

Tarantino, aqueles que assumem o papel de herói, anti-herói ou vilão, são construídos a partir 

de elementos psicológicos, físicos e visuais que operam uma linguagem da sedução, da 

persuasão e até mesmo do glamour existente no universo publicitário.  

Pode-se observar no filme Tropa de Elite (2007) que o personagem principal, 

denominado de Capitão Nascimento, comandante do Batalhão de Operações Especiais do Rio 

de Janeiro, tem suas ações demarcadas a partir dos objetivos da polícia de sua cidade, e o 

percurso de sua narrativa se dá por alcançar estes objetivos, ainda que isso signifique 

ultrapassar alguns limites morais e éticos. O personagem de Capitão Nascimento teve 

inúmeras de suas frases ditas no filme, reproduzidas pelos espectadores, demonstrando um 

laço de identificação dos mesmos com o herói do filme.  

Além das falas, consideram-se inúmeros detalhes da direção de arte que são 

trabalhadas de modo a construir um “personagem-produto” do filme; e a partir do percurso de 
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ação desses personagens e seu respectivo figurino, pretende-se analisar o estético visual 

publicitário nos filmes de Quentin Tarantino. 

 

 

2.3 GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS E A PUBLICIDADE 

 

Para iniciarmos o entendimento deste referencial teórico é necessário, antes de tudo, 

conceituar e explicar o que se entende por gênero. Segundo Aumont e Marie (2003), o gênero 

tem o sentido de categorizar agrupamento de semelhanças. A partir do conceito utilizado na 

filosofia, gênero é a ideia geral de um grupo de seres ou objetos que possuem caracteres em 

comum ou grande semelhança. 

Porém, de acordo com Aumont e Marie (2003), a partir do XVII em um linguajar mais 

especializado, “gênero” é utilizado para dividir obras em elementos semelhantes, como 

enredo, narrativa, cenários, diálogos entre outros. 

É importante comentar que os gêneros não se iniciaram com a indústria 

cinematográfica. Antes do surgimento do cinema, a Literatura já possuía uma enorme e gama 

de gêneros, como suspenses e romances. Só após o início do XX, que o cinema trouxe 

subdivisões dentre os produtos finais apresentados aos seus espectadores, de acordo com um 

agrupamento por elementos em comum. 

 De acordo com Covaleski (2009), no início do cinema não se produziam filmes com  

gêneros pré-estabelecidos como acontece hoje em dia. Antes as obras tinham um caráter mais 

experimental e disperso em relação à potência comercial que a produção de um filme 

representa. Conforme a arte cinematográfica foi se tornando mais acessível aos espectadores 

os gêneros foram sendo criados e, por sua vez, mais difundidos. Os espectadores foram 

criando preferências e identificações com determinados assuntos, cenários, diálogos entre 

outros elementos participantes e componentes de um filme. 

Com essa difusão entre o público, diretores começaram a produzir filmes em maiores 

escalas, em termos de quantidade de obras. Assim como os espectadores, essas preferências 

também fazem parte das criações desses diretores e de outros profissionais da indústria 

cinematográfica. Segundo Dubois (2004) alguns diretores ficaram tão marcados por utilizar 

suas preferências, que estão intrínsecos ao gênero de seus filmes. Por exemplo, Alfred 

Hitchcock
2
 é considerado um mestre do gênero de suspense, Steven Spielberg

3
 por sua vez, 

                                                 
2
 Alfred Hitchcock é um diretor britânico naturalizado norte-americano, famoso por ter dirigido muitos filmes de 

suspense nas décadas de 30 até meados de 70. 
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apesar ter dirigido obras de outros gêneros, é conhecido por uma extensa produção em filmes 

de ficção científica. 

Essa característica muito peculiar parte do gosto pessoal dos criadores de um filme. 

Assim como nas artes visuais é possível reconhecer uma obra de Van Gogh, através apenas de 

suas pinceladas, no cinema é possível reconhecer um filme através dos elementos 

constituintes de uma cena como um cenário, a iluminação, a própria locação, os planos entre 

outros. O conjunto de elementos comuns em diversas obras de um diretor possibilita o 

surgimento de um cinema autoral. 

De acordo com Baptista (2010), o cinema autoral vem a partir do senso estético tendo 

um cuidado maior com a parte artística, ou seja, é construído conforme o gosto do criador. 

Assim sendo consolidado no sentido contrário da indústria cinematográfica. Primeiramente, 

as obras caem na preferência do público para só depois os grandes estúdios investirem nas 

próximas obras do diretor. Superficialmente, esse costuma ser o traçado da carreira de um 

cineasta com um estilo peculiar de dirigir e fazer seus filmes.  

Ainda segundo Baptista (2010), é importante salientar que o cinema autoral não possui 

um gênero cinematográfico apenas, ele não pode ser classificado em nenhum gênero já pré-

estabelecido como, comédia, ação ou terror. O cinema autoral parte de referências que o 

cineasta se abastece e decide inserir na criação de sua obra, de acordo com o seu senso 

estético. Assim cria-se um cinema próprio e único.  

Atualmente, na cena cinematográfica mundial, temos alguns exemplos de diretores 

com um cinema autoral muito peculiar e característico, como dito anteriormente, o espanhol 

Pedro Almodóvar ou ainda o norte-americano Tim Burton, conhecido pelo estilo mais gótico 

inserido em seus filmes. Porém, neste trabalho será estudado o cinema autoral do cineasta, 

norte-americano, Quentin Tarantino, suas características e a proximidade do mesmo com a 

estética audiovisual publicitária. 

As características formadoras do cinema autoral de Tarantino, segundo Baptista 

(2010) são claramente referências à estética publicitária, devido ao dinamismo dos diálogos e 

da montagem, aos planos utilizados, a maneira de apresentar os seus personagens principais 

como pessoas comuns no dia-a-dia de cada espectador. Mas o estilo de Tarantino não 

apresenta só a proximidade com o público através dos personagens. Essa identificação dos 

espectadores dá-se também pela mistura de inúmeros gêneros para a criação do seu próprio. 

Em Kill Bill vol. I (2003) é possível encontrar um estilo homogêneo, mesmo sendo composto 

                                                                                                                                                         
3
 Steven Spielberg é um diretor norte-americano, conhecido por seus filmes mergulhados na ficção científica, 

como E.T. (1982), Jurassic Park (1993) e mais recentemente Guerra dos mundos (2005). 
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por muitas lutas de artes marciais, toques de humor e narrando a história uma mulher 

obstinada e vingativa. 

Dessa forma, pode-se dizer que os filmes de Quentin Tarantino apresentam traços 

publicitários através da montagem dinâmica, construindo não apenas discursos verbais, mas 

também discursos visuais através da direção de arte específica para os personagens e cenários, 

englobando desde a caracterização até aspectos físicos, com intuito de estabelecer laços com o 

espectador que ultrapassem a experiência de apenas assistir a um filme. 
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3  METODOLOGIA 

 

   O objetivo proposto por este trabalho científico é analisar e identificar os elementos da 

estética publicitária em trechos selecionados que envolvam a personagem principal Beatrix 

Kiddo, interpretado pela atriz norte-americana Uma Thurman, também denominada Mamba 

Negra ou “A noiva”, do filme nipo-americano Kill Bill vol. I (2003) do cineasta Quentin 

Tarantino conhecido por seus filmes que retratam a ultraviolência. 

   Assim, este estudo se caracteriza por ser uma pesquisa de natureza qualitativa, que de 

acordo com Pádua (2004) são pesquisas que procuram consolidar procedimentos e que podem 

superar os limites das análises quantitativas. Pode-se dizer que estas pesquisas têm vínculo 

com os processos sociais e seus significados. Vale ressaltar o nível exploratório de trabalho 

devido aos estudos sobre a obra cinematográficas já mencionada.  

   Já para a construção dos referenciais teóricos, parte-se para uma pesquisa bibliográfica 

a fim de obter material suficiente para discorrer sobre os elementos das estéticas publicitária e 

cinematográfica, cinema autoral, além de fazer uma intersecção sobre o estilo de Tarantino e a 

publicidade. Segundo Amaral (2007) esta é uma etapa fundamental para a execução de um 

projeto científico, pois influenciará em todas as fases do trabalho devido ao repertório 

intelectual que traz para o percurso teórico. Ou seja, esta é a parte do trabalho em que se 

encontram subsídios para uma produção acadêmica eficaz.  

   Para complementar e embasar a metodologia deste trabalho é necessário a utilização 

de uma análise de imagens, que segundo Joly (1996), trata-se de um método em que é 

possível o entendimento completo de uma figura através da abordagem escolhida pelo 

observador, ou neste caso o pesquisador. A autora ainda cita que o homem produz o cotidiano 

em imagens, desde a pré-história, da maneira mais fácil para o entendimento dos outros 

demais. Esse entendimento parte do princípio da universalidade das imagens através do 

conhecimento adquirido por cada ser humano. 

   De acordo com Joly (1996), para mostrar a universalidade de uma imagem basta 

analisar o entendimento natural de uma imagem para um observador, já que o mesmo pode 

criar até uma história a partir de uma única imagem. Mas como este trabalho parte da análise 

de trechos de um filme, é necessário utilizar também o método de análise fílmica que, 

segundo Vanoye e Goliot-Lété (1994) parte de um embasamento sobre o contexto onde a 

narrativa é traçada para melhor compreendê-la. No entanto, esse contexto está relacionado aos 
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elementos componentes das imagens criadores da universalidade citada por Joly (1996) 

anteriormente. 

   O objeto empírico da pesquisa diz respeito a dois trechos selecionados do filme nipo-

americano Kill Bill vol. I (2003) do cineasta Quentin Tarantino. No entanto, o corpus sobre o 

qual a análise será efetuada irá se constituir por um conjunto de cenas dos trechos, ou seja, 

nessas cenas será analisada a estética publicitária na construção do personagem, a partir dos 

elementos estéticos presentes nas cenas escolhidas. 

   Para analisar as cenas, frames selecionados dos filmes irão compor o objeto de análise. 

É importante ressaltar que esses frames englobam a excentricidade e complexidade na 

personagem principal do filme de Tarantino.  

    No filme, a protagonista, uma mulher de vida sofrida e injustiçada se prepara para 

punir os responsáveis pelos seus problemas, além de se tornar uma pessoa mais forte, focada 

em uma vingança. Interessante também entender a personagem da Uma Thurman como uma 

espécie de anti-heroína, pois a personagem, durante o filme, não é totalmente correta, mas cria 

uma empatia muito grande com o público espectador.  

   Entende-se que o melhor método utilizado para analisar esses frames é a análise 

fílmica, que de acordo com Vanoye e Goliot-Lété (1994) busca, primeiramente, alocar o 

objeto empírico, neste caso os trechos selecionados do filme de Tarantino, em um momento 

ou até mesmo uma “escola estética”. Esta última retoma as teorias da criação que se abastece 

de informações já criadas, as modifica gerando um objeto novo, um filme por exemplo. 

   Para a análise, pode-se dividir o estudo dos elementos em duas vertentes: os elementos 

referentes à direção de arte (iluminação, fotografia, figurino e cenário) e à narrativa, a qual 

engloba a ação dramática e tudo que cerca o universo dos personagens. Para Vanoye e Goliot- 

Lété (1994) é a narrativa que preenche a história, de maneira a dar forma e vida, pois a 

história por si só não existe. Ou seja, é através do processo narratológico que nasce a 

identificação entre público e obra. Mas, para Covaleski (2009), essa identificação cresce e 

consolida-se a partir dos elementos visuais, já citados como componentes da direção de arte. 

No caso deste projeto acadêmico os elementos presentes na composição estética no filme do 

diretor Quentin Tarantino, serão interpretados e relacionados com a estética publicitária 

encontrada atualmente. 
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4  QUENTIN TARANTINO E OS TRECHOS SELECIONADOS DE KILL BILL I 

 

4.1 Quentin Tarantino 

 

O cineasta norte-americano Quentin Tarantino possui excelentes trabalhos na indústria 

cinematográfica como produtor executivo e roteirista. Baptista (2010) destaca Tarantino como 

um profissional completo, eclético, enciclopédico e autoconsciente por excelência, que nos 

apresenta diversas maneiras de fazer e pensar o cinema atual em uma mesma obra 

alimentando-se de outras com maestria. 

Segundo Baptista (2010), é necessário excluir Tarantino de alguns estereótipos da 

história do cinema, como filmes de narrativa linear, a forma clássica de Hollywood 

predominante até hoje, as obras pós-modernas de Godard e os pós-clássicos de Kubrick e 

Scorsese e compreender que ele soube absorver essas informações e referências para a criação 

do seu cinema único e autoral. 

Schatz (1982) citado por Baptista (2010) acrescenta que essa denominação de “cinema 

clássico” está intrinsecamente ligada ao estilo hollywoodiano de fazer cinema com formatos 

pré-moldados. Quentin Tarantino, até então, não fez cinema clássico e sim um cinema pós-

moderno, com a surpresa de elementos sem formatos conhecidos. Com esses elementos do 

cinema autoral, Baptista (2010) citado por Freisleben (2011) afasta Quentin Tarantino das 

obras cinematográficas que chegam ao grande público pelo fato de identificar o cinema 

contemporâneo, necessariamente, como apenas de gêneros ou genérico.  

Sobre esse traço característico de Tarantino, em suas obras cinematográficas, entende-se 

que a formação do cinema autoral deve-se ao fato da incorporação de gêneros, que para 

Schatz (1981) citado por Baptista (2010, p.14) são, nada mais, que narrativas, personagens e 

elementos que nos inspirem familiaridade e interesse pela abordagem utilizada. Mas apesar 

dessa absorção de gêneros, característica de Tarantino, o cinema autoral dele não configura 

nenhum gênero pré-estabelecido pelo fato de não acompanhar apenas as características 

peculiares de um gênero em específico. 

Assim, os conteúdos das abordagens narrativas, os elementos estéticos, visuais e alguns 

recursos técnicos são os itens classificatórios de um cinema autoral de determinado diretor. 

Para comprovar a mescla desses gêneros cinematográficos e referências na composição 

de um cinema próprio de Quentin Tarantino, pode-se recorrer aos diferentes estilos de alguns 

dos filmes do mesmo. Cães de Aluguel (1992) apresenta indícios dos filmes policiais 

americanos, Kill Bill vol. I (2003) e vol. II (2004) abordam e incorporam aspectos da cultura 
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oriental, Bastardos Inglórios (2009) traz a temática clássica de filmes de ação durante a 2ª 

Guerra Mundial. 

Na visão, de Baptista (2010) Tarantino além de ser eclético e enciclopédico tem um 

estilo resultante das sínteses e combinações das mais diversas abordagens com dois pontos 

cruciais e relevantes ao plano teórico da história do cinema em comum com a intenção 

principal da cinematografia: o primeiro seria a diversão proposta como um cinema de 

entretenimento com ação, aventura e humor, já o segundo é um cinema mais denso e pesado 

com críticas a fatos e momentos do mundo. 

Analisando a trajetória cinematográfica de Tarantino é possível enxergar nos primeiros 

trabalhos como Cães de Aluguel (1992), Pulp Fiction (1994) e Jackie Brown (1997) a 

utilização de efeitos analógicos, devido às condições mais restritas dos estúdios, tratando 

Quentin como uma aposta promissora. Após o retorno financeiro positivo e os críticos de 

cinema elogiando a quebra dos padrões do cinema hollywoodiano, Tarantino pode investir 

mais em tecnologias de produção e design, aprimorando os efeitos e enfatizando a 

dramaticidade de suas narrativas. 

O melhor exemplo dessa nova fase do cinema de Tarantino foi o lançamento de Kill 

Bill, que por motivos comerciais foi dividido em volume I e II. Desde as locações na Ásia até 

os efeitos durante as lutas de artes marciais foram especificamente pensados para inserir a 

história na mistura das culturas oriental e norte-americana, por exemplo. E será exatamente 

esse o foco deste trabalho, o estudo dos elementos estéticos, técnicos e as referências que 

compõem o cinema autoral de Quentin Tarantino. 

 

 

4.2 Sinopse de Kill Bill vol. I 

 

Kill Bill vol. I (2003) narra a história de uma mulher, Beatrix Kiddo interpretada pela 

atriz Uma Thurman. Kiddo, após recuperar-se da emboscada tramada no ensaio de seu 

casamento por seus antigos companheiros do “Esquadrão assassino das víboras mortais”, 

muda radicalmente sua conduta e a maneira de levar a vida buscando especializar-se em 

diversas artes marciais, mais especificamente na cultura samurai e as lutas de espadas, para só 

então buscar a vingança de um por um de seus antigos parceiros de gangue. 
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A jornada de vingança é coberta por muita violência e sangue, mostrando que a 

personagem de Uma Thurman está disposta a tudo para punir os responsáveis por sua 

desgraça. Kiddo é uma mulher misteriosa, forte, obstinada e vingativa, porém no decorrer da 

historia é possível enxergar a mulher que existia anterior a traição de seus amigos. 

 

 

4.2.1 Trechos selecionados 

 

Para alcançar e responder aos objetivos propostos deste trabalho, foram selecionados 

dois trechos específicos do filme Kill Bill vol. I. No primeiro, a protagonista, Beatrix 

Kiddo/Mamba Negra, luta em um bar contra os oitenta e oito capangas de O-ren Ishii. Já o 

segundo trecho consiste no duelo coberto de vingança, no jardim do bar, entre a própria 

Beatrix Kiddo e O-ren Ishii. 

Ao analisar o primeiro trecho foi descoberto que existem versões diferentes da mesma 

cena. Uma versão comercializada tem um pequeno pedaço deste trecho em preto e branco. Já 

a versão disponibilizada na internet transcorre em cores. Na certeza de melhor atender aos 

questionamentos da pesquisa e possuir um maior número de elementos a analisar, foi 

escolhida essa segunda versão encontrada na internet, no site www.youtube.com, por conter 

nas cores um ótimo elemento a ser analisado. 

A cena inicia-se com o anúncio da chegada, no restaurante, dos oitenta e oito (88) 

loucos, capangas de O-ren Ishii/Cottonmouth (interpretada por Lucy Liu), que cercam Beatrix 

Kiddo/Mamba Negra/A Noiva, personagem de Uma Thurman, e se preparam para um ataque 

em massa. A personagem acompanha os movimentos dos homens de Cottonmouth apenas 

com os olhos, em um momento de frieza e análise da situação. Interessante observar que todos 

os guarda-costas vestem um uniforme, terno preto, camisa branca, gravata preta e uma 

máscara preta ao estilo zorro, conflitando totalmente com o figurino utilizado por Kiddo, um 

macacão amarelo com listras pretas, já manchado de vermelho, devido à sua chegada 

marcante e violenta ao restaurante. Após o cerco se fechar com os guardiões de O-ren, há uma 

cena do alto, em plongeé
4
, que evidencia bem o conflito apenas pelas cores: um círculo preto 

englobando um pequeno ponto amarelo. 

                                                 
4
 Seguindo a definição de Renato Cunha, plongeé é um termo em francês, que em sua origem, significa mergulho 

e/ou imersão. No cinema é considerado como um plano onde a câmera captura uma imagem de cima para baixo. 

O contra-plongeé, obviamente, é o oposto do plongeé, de baixo para cima. 

http://www.youtube.com/
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Na sequência da cena, Kiddo arma-se para defender e contra-atacar. Começa a luta de 

espadas, no estilo samurai mesclada com de outros estilos diferentes. Um deles é o asiático de 

kung fu, lembrando Bruce Lee, com muitos gritos e golpes de artes marciais. O ator lutava 

sozinho contra dezenas de homens e nunca perdia. Outros trechos referem-se a elementos de 

história em quadrinhos como os enquadramentos que Baptista (2010) conceitua como 

característicos de Quentin Tarantino, ao exemplo de plongeé e contra-plongeé. Também há 

traços do gênero trash do cinema, representado nas consequências da ultraviolência dos 

decepamentos e jorradas de sangue fora da realidade, durante a luta. Pode-se encontrar 

também, em vários momentos da cena, fragmentos do tragicômico, como no exagero dos 

movimentos e das ações: por exemplo, Kiddo no meio da luta com todos aqueles homens 

encontra um deles que aparenta ser muito novo com expressão de assustado, apavorado e não 

o machuca, apenas o „separa‟ dos demais capangas.  

A batalha épica da protagonista do filme torna-se, a cada momento, mais complicada 

exigindo muito da personagem. A mancha preta ataca de todas as formas o ponto amarelo, 

porém a trajetória da heroína cresce conforme acontece o decorrer da luta. Os capangas vão 

ficando pelo chão e o auge desta cena culmina em um contra-plongeé de Beatrix, após a 

derrota do último guarda-costas de O-ren Ishii com a sequência de um over-shoulder 

mostrando o banho de sangue derramado no restaurante do o ponto de vista de Kiddo. 

O segundo trecho escolhido para a análise deste trabalho, é uma sequência do primeiro 

trecho: Kiddo após finalizar todos os capangas, se movimenta até o jardim, branco por causa 

da neve, do restaurante onde encontra O-ren Ishii. Elas travam um diálogo farpado mostrando 

a tensão do momento. Beatrix não se intimida com as palavras de O-ren e sua expressão é 

serena e confiante. 

As duas ficam em posição de ataque durante alguns segundos, antes de começarem o 

duelo tão aguardado. A briga continua com ataques muito rápidos e certeiros seguidos de 

defesas igualmente ágeis. Até o momento em que O-ren Ishii consegue desferir um golpe nas 

costas de Beatrix que, por sua vez, acaba caindo no chão devido à gravidade do ferimento.  

Mas Kiddo, coberta pelo sentimento da vingança, consegue se reerguer para continuar a 

luta com Ishii. Logo em seguida, Beatrix mostra que seu treinamento sofrido teve eficácia ao 

conseguir desferir um golpe certeiro na sua adversária. Tarantino mostra a cena da derrota de 

O-ren com uma mancha de seu sangue no tapete branco, formado pela neve, em seguida o 

escalpo de Ishii é visto voando até cair ao solo.  
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Assim termina o segundo trecho selecionado, com a queda da primeira adversária da 

lista de Beatrix Kiddo, após uma luta sangrenta e violenta contra os capangas e em seguida a 

derrota de O-ren Ishii, sua antiga parceira no “Esquadrão assassino de víboras mortais”. 

  

 

5  LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA DOS TRECHOS SELECIONADOS 

 

Para esclarecer e compreender melhor, serão estudados em ordem cronológica dois 

trechos do filme Kill Bill. O primeiro é a batalha travada, no restaurante, pela protagonista 

Beatrix Kiddo contra os capangas de O-ren Ishii. O segundo trecho escolhido é a cena 

seguinte do duelo entre Kiddo e O-ren no jardim do mesmo restaurante. As cenas 

selecionadas serão estudadas e subdivididas em uma análise de elementos estéticos, técnicos e 

de referências, todos são componentes da linguagem cinematográfica característica de 

Tarantino. 

 

 

5.1 PRIMEIRO TRECHO – BEATRIX KIDDO x GUARDA-COSTAS DE O-REN ISHII 

 

5.1.1 Referências 

 

5.1.1.1 Mescla de gêneros 

 

  Pode-se compreender esse elemento de uma forma mais geral, por exemplo, Tarantino 

faz uma mistura homogênea de vários pontos característicos, entre gêneros cinematográficos, 

dentro de uma mesma cena.  

  Neste trecho é possível identificar referências do estilo de faroeste/western. Único 

gênero totalmente americano, conhecido pelas locações no oeste dos Estados Unidos 

representando o período colonial até a metade do século XX. Conta-se a história entre 

americanos durões ou contra os nativos indígenas. Teve seu auge na década de 20 até 50, com 

alguns estigmas marcados até hoje como o duelo de gatilhos, as grandes paisagens nos 

desertos e as ferrovias que ligavam as grandes cidades, as menores. Assim como todos os 
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gêneros do cinema que fizeram grande sucesso, aconteceu com o passar do tempo subgêneros 

dentro do western, como o spaguetti western
5
. Esse último é evidente neste trecho do filme 

  Mas para especificar a referência já mencionada neste estudo, para Freisleben (2011) 

spaguetti western, é exemplo o momento silencioso e de interpretação entre os combatentes 

segundos antes da luta começar, como Kiddo e os guarda-costas aguardam o primeiro 

movimento de ambas as partes para dar início à luta. Referência clara ao momento de 

observação entre os dois desafiantes, em um duelo dos “gatilhos” mais rápidos, nos filmes 

americanos de faroeste na década de 40 e 50. 

  Outro gênero evidente na cena, formador da homogeneidade de Tarantino, é o trash 

movies
6
. Estampado na quantidade exagerada de sangue jorrado durante a luta e nos 

decepamentos de membros com a espada afiada de Kiddo. Há outros momentos isolados onde 

o trash atinge seu ápice, como por exemplo, quando Beatrix retira o olho direito de um dos 

capangas e coloca o globo ocular na garganta de outro. 

  Segundo Baptista (2010), há uma grande influência dos filmes de exploitation, 

iniciados no começo dos anos 70 nos Estados Unidos como um gênero totalmente adepto do 

sacrifício da arte em benefício de uma bagunça visual, faltando com a realidade na maioria 

dos momentos. Esse cinema foi considerado como um cinema de reação e muito bem 

incorporado pelo gênero trash. 

 

 

Figura 1, exemplo do uso sangue exagerado no gênero trash 

 

  Esses gêneros não apresentam conexões aparentes, porém não as configuram como 

estranhos, ou mal utilizados. Ao contrário, Quentin Tarantino se apropria dessa gama enorme 

                                                 
5
 Subgênero do western. Conhecido por ser um gênero de filmes europeus, na sua maioria italianos rodados na 

Sicília ou na Espanha, para a indústria cinematográfica europeia faturar em cima dos sucessos hollywoodianos. 

Outras características são as pitadas de humor e o exagero na violência dos duelos. 
6
 Segundo Guilherme Martino (2007), Os trash movies são um gênero do cinema sem recurso e com um 

imediatismo sensacionalista exagerado. 
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de referências do próprio cinema para criar um gênero. Esse gênero “tarantinesco” é a 

absorção de vários itens característicos de outros momentos e segmentos do cinema. 

 

 

5.1.1.2 Humor e Horror 

 

Capelato (2011) explica o humor como a única forma de comunicação na qual um 

estímulo de alto nível de complexidade pode reproduzir uma ação padronizada no espectador, 

já previsível e tão bem sucedida, como forma de entretenimento e lazer, que foi transformada 

em um gênero na história do cinema. Após a consolidação do humor como gênero, alguns 

diretores entenderam como era ele apreciado pelo público. As sensações alegres provocavam 

risos e até mesmo gargalhadas, a ponto de mesclarem com outros gêneros cinematográficos, 

ao exemplo da comédia romântica. O retorno comercial do humor inserido no cinema é até 

hoje muito forte, fonte de grandes investimentos da indústria cinematográfica. 

No cinema de Tarantino o humor é também um fator importante para desenhar o seu 

cinema autoral. Porém no estilo “tarantinesco” a comédia não é exagerada, ela é mais sutil, 

inserida em momentos espaçados no decorrer da história. Esse humor é tão suave que não é 

uma das características mais marcantes de seu estilo, mas quando analisado com mais 

profundidade pode-se perceber toques de um humor negro. Capelato (2011) classifica esse 

humor como contra
7
 ou cenas não canônicas devido ao fato de nos fazerem rir com algum (a) 

ato/ação que, normalmente, não nos é conhecido, sem obviedade ou previsibilidade, ou seja, 

são imagens não icônicas. 

Quentin Tarantino utiliza essa imprevisibilidade com destreza em Kill Bill I. Neste 

primeiro trecho é possível encontrar dois momentos em que esse humor esporádico 

surpreende o espectador com sua quebra de sequência na ação que está acontecendo. Para que 

ocorra o choque de percepção do espectador com o filme, Tarantino mescla a comédia com 

um acontecimento que, para a grande maioria do público, é um fato absurdo ou fantasioso. 

Essa ação fora do padrão, inserida em um filme do Tarantino normalmente é ligada a uma 

dose de violência, aqui será chamada de horror
8
. 

Beatrix Kiddo, durante a luta e entre os golpes de espada samurai, tem a frieza para, 

em um movimento seco e certeiro, arrancar com os seus dedos, o olho de um dos seguranças 

                                                 
7
 Palavra destacada pelo pesquisador. 

8
 Guilherme Martino (2007) classifica horror, no cinema, como acontecimento, ação ou costume fora do padrão 

de uma sociedade. 
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de O-ren Ishii. Na sequência, Kiddo coloca o olho retirado na boca de outro dos capangas e o 

faz engolir o globo ocular. Obviamente uma cena fora dos padrões e dos costumes do público 

espectador, o trash mesclado ao humor como forma de um quebra da previsibilidade e maior 

empatia com o filme. 

O segundo momento, neste trecho, onde há a presença do humor bem combinado com 

o horror é quando Kiddo encontra, por duas vezes, o único dos seguranças sem máscara. Esse 

guarda-costas tem traços ainda de um rapaz muito jovem, com expressão quase infantil. No 

primeiro encontro de Kiddo e o “menino” segurança, ela não o ataca, pois consegue enxergar 

a fragilidade, inexperiência e a infantilidade do rapaz desarmado. Beatrix apenas o empurra 

com a mão esquerda contra outros seguranças, que estão vindo em sua direção, sem feri-lo 

gravemente, apenas para tirá-lo do seu caminho. O humor aqui fica por conta da expressão de 

criança assustada do capanga infantil de O-ren Ishii. 

Mas já no segundo encontro dos dois, no segundo andar do restaurante, após uma luta 

às cegas em uma sala totalmente escura, alguém acende as luzes e só resta esse jovem 

segurança como última esperança de aniquilar Kiddo. Desta vez o rapaz está com uma espada 

em mãos, mas não representa perigo para Beatrix, que por sua vez, corta a espada do menino, 

com a sua afiadíssima espada Hanzo, enquanto passa um sermão para ele. O segurança sem 

máscara apenas escuta o que Kiddo fala literalmente tremendo de medo. Kiddo ainda 

imobiliza o rapaz e com a lateral de sua espada dá no traseiro dele como se fosse uma mãe 

repreendendo seu filho com tapas.  

Essa situação é destoante do clima feroz e sanguinário da batalha até então travada por 

Kiddo e os homens de O-ren, além de ser totalmente imprevisível o surgimento do lado 

materno da personagem durante essa confusão agressiva. Segundo Capelato (2011) isso 

configura como uma sequência de cena de humor contra, claramente encontrado, no estilo 

único criado pelo cineasta Quentin Tarantino. 

 

 

5.1.2 Elementos estéticos  

 

5.1.2.1   Iluminação 

 

Em uma análise mais criteriosa sobre a direção de arte nesta cena, observa-se o 

cuidado extremo do diretor com a questão da fotografia e iluminação. Essa última, por 

exemplo, possui diferenças claras entre os dois momentos propostos pelos dois trechos 

selecionados. Para Baptista (2010), Kill Bill I traz uma estética rica, complexa e luxuosa, não 
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se limitando apenas a antiga definição de direção de arte
9
, mas sim com uma preocupação 

abrangente a concepção visual da venda do filme como CDs, DVDs, cartazes, trailer
10

. 

O realce das cores vibrantes, amarelo e vermelho (predominantes em Kiddo), nesta 

cena é evidenciado pela utilização da iluminação mais quente. Segundo Baptista (2010), essa 

impressão, de um ambiente claro e com bastante profundidade, combina melhor com a luta 

que Tarantino programou entre Kiddo e os seguranças de O-ren Ishii. Traz ao público 

espectador uma interpretação de maior aventura e ação, facilitando assim a apresentação de 

maiores detalhes no decorrer da batalha.  

Devido ao fato de ser uma luta numericamente desigual e o foco ser apenas uma 

personagem no meio da massa negra de guarda-costas, a iluminação, neste caso mais clara e 

quente, auxilia a intensificar os inúmeros movimentos feitos por Kiddo para se defender e 

atacá-los. 

 

 

5.1.2.2   Figurino 

 

 

O figurino da protagonista, Beatrix Kiddo, nesta cena é relevante, macacão amarelo 

com as listras pretas na lateral, hoje é um ícone já conhecido por ser a marca do filme devido 

à tamanha identificação entre o público e a personagem da Uma Thurman. Importante 

salientar que este macacão é uma clara referência a um figurino utilizado por Bruce Lee em 

um de seus filmes. 

O tradicional uniforme de seguranças, representado no cinema, se repete nos guarda-

costas de O-ren Ishii. O terno preto, camisa branca e gravata preta, somados ao uso de uma 

máscara preta que encobre a metade superior do rosto. Todo esse padrão no figurino dos 

capangas tem função de não criar personalidade em cada um deles, como se todos fossem o 

mesmo, sem individualidades, por isso também o uso da máscara, escondendo, em partes, 

cada característica dos inimigos de Kiddo. 

Essa falta de individualidades no grupo de seguranças transforma-os em um bloco 

único e escuro, conflitante com a cor da roupa de Beatrix que representa um ponto pequeno 

                                                 
9
 Segundo Baptista (2010) a antiga definição de “Direção de arte”, em uma obra filmográfica, consiste na 

composição dos elementos principais da estrutura cinematográfica, como: cores, iluminação, figurino, cenários 

entre outros. 
10

 Moura (2002) classifica o trailer como a peça mais importante relacionada a venda de uma obra 

cinematográfica. Consiste na combinação de fatos e acontecimentos que acontecem durante o filme, 

selecionados e compilados de maneira a apresentar ao público como um aperitivo da grande obra. Normalmente 

tem a duração de três a quatro minutos. 
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perante a enorme quantia de capangas no mesmo ambiente. Tal fato aumenta ainda mais a 

dificuldade da luta para a protagonista, mesmo que isso seja interpretado inconscientemente 

por todos os espectadores. 

 

Figura 2, figurino de Bruce Lee, em Jogo da Morte (1978), clara inspiração do figurino de Kiddo 

 

 

A luta épica de Kiddo, contra os seguranças, tem por característica principal o uso da 

ultraviolência. O sangue é um elemento que corrobora com essa abordagem violenta de 

Tarantino. E por mais habilidosa que Beatrix Kiddo seja com a espada de samurai, ela sofre 

alguns ferimentos e eles tornam-se bem visíveis no macacão amarelo da personagem. O 

vermelho somado à cor amarela, para Farina (1982) resultam na impressão de alarme, alerta 

e/ou empecilho aos sentidos do ser humano. É possível analisar o figurino da personagem 

como o elemento mais perigoso dentro do restaurante durante a luta. Outra interpretação é 

sobre a dificuldade dos seguranças vencerem as habilidades de Kiddo com a espada, 

tornando-se assim um obstáculo para eles. 

 

5.1.3 Elementos técnicos 

 

5.1.3.1 O uso do slow motion 

 

É possível observar que há recursos cinematográficos especiais para cada gênero no 

cinema como, por exemplo, o uso da dosagem rítmica da trilha pontuando a intensidade da 

cena. Outro exemplo, por sinal muito utilizado pelo próprio Tarantino, é o uso do plano 

contra-plongeé, que busca representar maior relevância do personagem perante algo, dentro 

da cena. 
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 Existe outro recurso cinematográfico, neste trecho selecionado, que incide em maior 

dramaticidade e requer maior atenção do espectador para determinado ato naquele momento, 

o slow motion. Recurso oriundo da linguagem televisiva, segundo Dubois (2004), o slow 

motion tem a capacidade de preencher os momentos mortos, aqueles que vêm em seguida aos 

ápices de atos extraordinários na cena. Esses momentos mortos, não perdem a importância 

devido ao prolongamento daquela fração de cena tão importante da visão do diretor.  

 Neste caso, Tarantino utiliza o slow motion para dar ênfase ao momento em que 

Beatrix Kiddo é atingida por uma espada e logo após um chute, os dois golpes na altura do 

abdômen desferidos por um dos guarda-costas. Kiddo acaba caindo no chão, sendo atacada. 

Porém a habilidade com as artes marciais da protagonista prevalece mais uma vez, e ela 

consegue reverter a situação. 

 

 

5.1.3.2   Planos  

 

Ao criar um estilo, em qualquer segmento, o artista plástico, por exemplo, utiliza as 

mesmas cores ou um certo padrão no tema desenhado. No cinema esse traço particular do 

cineasta é observado através de alguns elementos, como: a temática abordada, os planos, a 

iluminação, os cenários e os diálogos. 

Tarantino possui um cinema autoral muito peculiar sendo, alguns dos vieses mais 

conhecidos: o uso da ultraviolência, diálogos longos e muito dinâmicos e também a utilização 

repetida de alguns planos/enquadramentos. Os enquadramentos para análise nesta cena serão 

o plongeé e contra-plongeé. 

Segundo Bazin (2005) o plongeé e o contra-plongeé são enquadramentos que 

conseguem alterar e modificar a percepção do espectador de maneira significativa. Eles 

aumentam ou diminuem, respectivamente, um personagem da narrativa perante alguma 

situação ou outra figura dramática da narrativa.  

Há dois momentos, onde esses dois planos representam muito bem a pressão/opressão 

e a interpretação de aumentar ou diminuir o elemento do filme. O primeiro é quando a câmera 

afasta-se da protagonista mostrando Kiddo encurralada no meio dos seguranças de O-ren 

Ishii. Essa cena apresenta o quão dura será a luta de espadas que a personagem de Uma 

Thurman irá enfrentar. O segundo momento é ao final da batalha, assim que Beatrix mata o 

último guarda-costas e no mezanino do restaurante ela enxerga todo o ambiente coberto por 
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sangue e corpos, o plano, cresce a personagem na cena enaltecendo ainda mais a batalha épica 

travada no local.  

 

 

Figura 3, plongeé mostrando a opressão sofrida por Kiddo durante a luta 

 

 

5.2 SEGUNDO TRECHO – DUELO ENTRE BEATRIX KIDDO E O-REN ISHII 

 

5.2.1  Referências 

  

5.2.1.1   Mescla de gêneros 

 

 Neste trecho é possível estabelecer o parâmetro com a primeira cena selecionada na 

questão sobre análise de gêneros cinematográficos encontrados como influências claras na 

filmografia de Tarantino.  

 Nessa parte é possível encontrar, evidentemente, o gênero clássico norte-americano da 

década de 60, o western spaguetti como influência forte do duelo entre Kiddo e O-ren. Desde 

a preparação para dar início a batalha, com planos bem focados em pequenos gestos e 

expressão facial das duas, até a pausa entre a troca longa de golpes de espada samurai.  

  Os filmes asiáticos de Bruce Lee
11

, também são encontrados nesta cena, com 

características como a luta do bem contra o mal e a batalha de um mocinho contra uma 

                                                 
11

 Bruce Lee é um ator norte-americano, de origem honconguesa, conhecido por ser o símbolo das artes marciais 

no cinema americano dos anos 70. Por ter uma morte precoce, teve apenas três (03) filmes com grande 
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imensidão de vilões representando os bandidos. A ação muito rápida, coreografias quase 

como danças, os gritos desferidos a cada golpe e alguns movimentos performáticos, fora da 

realidade de um ser humano comum, como o salto do térreo ao primeiro andar do restaurante 

sem exigir muito esforço de um dos guarda-costas, ou o salto para um pouso surreal e suave 

nos ombros de um dos seus inimigos durante a luta. 

Ao contrário da primeira cena, essa não se apropria do exagero no trash/exploitaiton. 

O trecho mantem-se mais sóbrio e ponderado em relação ao escracho dos golpes decepadores 

de membros e a quantia de sangue no chão e paredes. Nesta parte, os golpes não atingem a 

adversária com tanta facilidade, a batalha é travada com um nível mais alto de dificuldade, 

portanto, Tarantino não exagera nos efeitos, como é visto no primeiro trecho, o desenho da 

cena é bem construído e suave.  

Essa combinação estética entre paradoxos, clara em Kill Bill volume I, é bem 

interpretada pelo diretor de fotografia Robert Richardson, 

Uma das primeiras afirmações de Quentin foi que ele queria que cada capítulo do 

roteiro fosse como um rolo de um filme diferente. Ele queria entrar e sair de vários 

estilos reconhecidos na hora de lidar com todos esses gêneros (western, 

melodrama, thriller, horror). Tinha um conhecimento absoluto do look de cada 

sequência. (PAVLUS, 2003 apud BAPTISTA, 2010, p.129) 

Baptista (2010) ainda traz outro comentário de Robert Richardson explicando que a 

primeira ideia de Tarantino sobre a iluminação e fotografia de Kill Bill era ter três diretores de 

fotografia diferentes trabalhando juntos na composição visual desse elemento, porém Quentin 

preferiu condensar os três em apenas um responsável, mas com uma equipe com muitos 

integrantes, assistentes de fotografia, bem diversificados de várias nacionalidades com estilos 

e culturas diferentes de suas referências, para completar um cargo tão complexo que necessita 

de inúmeras vivências e culturas para ser eficaz. 

 

5.2.1.2    Humor e Horror 

 

Neste trecho, pode-se encontrar o humor contra trazido por Capelato (2011) como 

sendo uma investida na quebra da narrativa para melhor entreter o espectador, colaborando 

                                                                                                                                                         
visibilidade. A partir de seus filmes de lutas coreografadas Hollywood interessou-se mais pelas artes marciais, 

tendo posteriormente diversos subgêneros misturados com comédia, esportivos, suspense e policiais. 
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com a proximidade entre a obra cinematográfica e o público no final do combate de espadas 

entre Beatrix Kiddo e O-ren Ishii. 

Kiddo logo após sofrer um ferimento nas costas, de O-ren, reúne forças para continuar 

na luta e completar sua missão de vingança. Após uma troca de investidas de ambas, Kiddo 

consegue desferir um golpe certeiro em O-ren Ishii, que acaba por tirar-lhe o escalpo. A ação 

em si não é apresentada as claras para o público, mas o giro de Kiddo seguido de uma mancha 

de sangue na neve e por último algo parecido com uma peruca voando e caindo ao chão 

configuram como uma cena onde a quebra da narrativa surpreende os espectadores.  

Essa parte descrita, apesar de não ser grosseira e não mostrar o decepamento 

claramente, pode ser entendida como o toque trash de Tarantino, porém o humor encontrado 

nessa cena está na fala de O-ren subsequente ao golpe de Kiddo. Apenas após o a perda da 

parte superior da cabeça, O-ren atesta a legitimidade da espada de Hattori Hanzo
12

 que 

Beatrix utilizou durante a luta das duas. A ironia implícita nesta fala é caracterizada pelo fato 

de a adversária de Beatrix, serenamente, só acreditar na originalidade da espada após sofrer 

um golpe duro e segundo os estudos de Capelato (2011) consiste na mescla da utilização do 

humor com a quebra da realidade, componente do gênero trash, o horror. 

 

 

Figura 4, escalpo de O-ren Ishii caindo no chão coberto de neve 

 

5.2.2 Elementos estéticos 

 

5.2.2.1   Iluminação 

 

                                                 
12

 Na narrativa de Kill Bill vol. I (2003) uma espada samurai feita por Hattori Hanzo é de qualidade ímpar, 

conhecida por ser muito afiada. 



34 

 

 Na cena selecionada em questão, a iluminação encontrada, diferentemente do primeiro 

trecho, tende a ser mais fria. Tons de azul facilitam a apresentação do clima gelado do jardim 

do restaurante, juntamente com o efeito da neve caindo e esparramando-se e embranquecendo 

o solo apresentam ao público espectador a sensação de serenidade, porém com a tensão, 

evidente, entre as duas rivais, Beatrix Kiddo e O-ren Ishii. 

 

 

Figura 5, exemplo da representação do frio através da iluminação 

 

 

 Como esta cena tem a intenção de ser mais intimista, com apenas duas personagens 

duelando por suas vidas, mostra o foco de Beatrix Kiddo em concluir seu objetivo de 

vingança aniquilando O-ren. Essa iluminação mais fria escolhida por Tarantino segundo 

Baptista (2010), combina com o momento da narrativa, devido a elevada carga dramática 

injetada, além de compor perfeitamente o luxuoso estilo estético próprio do diretor. 

 

 

5.2.2.2   Figurino 

 

 Kill Bill vol. I trata sobre a vida de uma mulher, Kiddo, que no dia do ensaio de seu 

casamento foi enganada e traída por seus parceiros de gangue, que armaram uma emboscada 

para matá-la. Os antigos parceiros quase conseguiram executar seu plano, porém Kiddo 

sobreviveu e decidiu tornar o resto de sua vida uma linha reta de vingança contra cada um dos 

traidores de seu antigo grupo. 

 Há uma inversão de cores nos figurinos, da emboscada para essa cena selecionada. Na 

emboscada, Kiddo veste um vestido longo e claro, identificando-a como “A noiva”, já O-ren 
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Ishii/Cottonmouth traja uma roupa escura, preta. Nesta breve sinopse do filme isso acaba 

rotulando A noiva como a mocinha e O-ren como uma das vilãs. 

 No trecho selecionado, A noiva desta vez usa o macacão amarelo com listra preta na 

lateral, porém Cottonmouth usa um quimono típico da cultura oriental, mais especificamente 

da cultura japonesa, branco alvo que cobre o corpo todo da personagem. Curiosamente, essa 

inversão de cor do figurino de O-ren, sutilmente entrega o lado “perdedor” no duelo, neste 

caso a própria personagem de Lucy Liu, que veste o figurino branco quase angelical, 

exatamente o que ocorreu na cena onde Beatrix Kiddo cai na armadilha preparada por sua 

antiga gangue. 

 Wills (1997) traz que o significado da cor branca no oriente é o luto, a passagem da 

vida terrena para a vida espiritual e eterna, pelo fato de ser a cor da vestimenta não tingida, 

mostrando a simplicidade e fragilidade do ser humano em uma ocasião de perda.  

É diferente da visão ocidental que, por exemplo, tem por costume o branco nos 

vestidos de noiva. Essa divergência de interpretação na cor branca é vista no momento em que 

Kiddo foi atacada por O-ren e seus companheiros no ensaio de seu casamento, quando trajava 

um vestido tradicional de noiva, no Ocidente. O-ren, por sua vez, usa um quimono branco na 

batalha final contra Beatrix, onde é possível encontrar um sinal do lado mais frágil do duelo 

devido a cor branca no figurino das personagens.  

 

 

5.2.3 Elementos técnicos  

 

5.2.3.1  O uso do slow motion 

 

 Esse efeito cinematográfico está ligado principalmente a dois acontecimentos dentro 

desse trecho. O primeiro consiste no golpe, de espada, desferido por O-ren Ishii contra Kiddo. 

O golpe acaba ocasionando um ferimento grave nas costas da “Noiva” que acaba caindo no 

chão cheio de neve do jardim do restaurante. No momento em que Beatrix une forças para 

reerguer-se da queda, o recurso – slow motion – é utilizado para enfatizar a saga da 

personagem, salientando algumas características principais do fato como a dificuldade da luta, 

a seriedade do ferimento, a obstinação empregada por Kiddo em busca do seu objetivo final 

da vingança entre outros. 
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 Já o segundo acontecimento trata-se da inversão do primeiro momento no uso desse 

efeito do cinema. Após uma troca longa de defesas e ataques de espada samurai, Kiddo acerta 

um golpe em O-ren Ishii, é possível ver uma mancha de sangue no branco da neve e logo após 

há um enquadramento do horizonte que mostra o escalpo da personagem nipônica voando e 

em seguida caindo ao solo em slow motion.  

 Nesta ocasião o uso do efeito é para mostrar melhor para o espectador como acabou 

batalha épica da “Noiva”. Caso esse golpe fosse desferido na vida real, provavelmente, quem 

observasse o ato não perceberia a intensidade dessa cena, por isso o uso do slow motion que 

para Dubois (2004) serve principalmente como elemento prolongador de dramaticidade e 

ampliador de interpretações e percepções, fazendo com que o ápice de uma cena se estenda e 

tenha mais impacto na visão do público. 

 

 

5.2.3.2     Planos 

 

 Nesta cena, é possível analisar a relevância dos planos de detalhe e closes. No filme há 

um símbolo mítico de valor inestimável, a espada feita artesanalmente por Hattori Hanzo é 

conhecida, entre os personagens do filme, por ser de excelente qualidade e extremamente 

afiada.  

 Durante o início preparatório do combate entre as duas, Cottonmouth questiona a 

originalidade da espada Hanzo de Kiddo soando quase como um deboche. Kiddo, por sua vez, 

acaba mostrando uma espécie de assinatura/símbolo, marcada no aço da espada, como sendo a 

marca de uma obra de Hattori Hanzo. Para apresentar aos espectadores a qualidade de uma 

assinatura de Hanzo, Tarantino utiliza o plano de detalhe, que segundo Dubois (2004) é um 

dos planos mais incisivos do arsenal da linguagem audiovisual, além de ser também um 

enquadramento com forte carga dramática para o decorrer da cena. 

 Essa relação de importância com uma espada original de Hattori Hanzo é decisiva na 

cena final da batalha onde a Mamba Negra derrota sua antiga companheira de facção, 

Cottonmouth, com um golpe desferido no alto da cabeça que acaba arrancando-lhe todo o 

escalpo de uma só vez. Como últimas palavras O-ren Ishii acaba comprovando a originalidade 

e o aço afiado da espada. 

 Outro plano muito utilizado por Quentin Tarantino ao decorrer dessa cena é o close, 

segundo Field (2001) o close é o enquadramento que realça a técnica facial do ator, 



37 

 

apresentando um detalhe da expressão tão importante quanto um enquadramento que situe o 

espectador através do cenário ou da paisagem, enfim, tem por característica mostrar e ressaltar 

um pequeno detalhe que o diretor entende como crucial para o envolvimento e da narrativa do 

filme. 

 O close desse trecho selecionado está fortemente relacionado com os rostos das 

personagens Kiddo e O-ren. Tarantino utiliza esse plano como evidência da motivação dos 

personagens para travar o combate, por exemplo, o olhar de Kiddo é a expressão da vingança, 

do ódio, de tudo que sofreu até o encontro com O-ren, tomado por uma gana de vencê-la. Já 

Cottonmouth possui uma expressão mais séria, um olhar mais brando e sóbrio, ela luta porque 

foi desafiada não por uma meta ou objetivo de vingança como Kiddo. 

 

 

Figura 6, close no rosto de O-ren Ishii momentos antes do duelo com Beatrix Kiddo 

 

 

 Esses closes, nas expressões faciais de Kiddo e O-ren, reforçam a intensidade da cena, 

auxiliam na apresentação do valor dramático e na carga emocional que há na vida entre essas 

duas mulheres fortes. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve a preocupação de, com a análise de dois trechos selecionados do 

filme Kill Bill vol. I do diretor Quentin Tarantino, encontrar a intersecção da estética de seu 

cinema autoral com estética audiovisual publicitária. 

Com o embasamento e apoio dos teóricos da linguagem audiovisual, é possível 

identificar as semelhanças da estética de Tarantino com a estética audiovisual publicitária, 

esclarecendo que as considerações finais deste trabalho estão deixando algumas hipóteses, 

levantadas durante a pesquisa, em aberto para um projeto posterior, sem limitar ou formatar 

os estudos entre essas duas vertentes contemporâneas, até então. 

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

necessário criar categorias de análise a partir dos dois trechos selecionados do filme Kill Bill 

vol. I de Tarantino. As categorias criadas para executar a análise foram a mescla de gêneros, 

humor e horror, iluminação, figurino, planos e o uso do slow motion. De acordo com as 

categorias foram identificadas algumas características muito utilizadas nas produções 

audiovisuais publicitárias. 

Por exemplo, nos dois trechos, a primeira categoria denominada mescla de gêneros é 

onde podemos ver uma característica evidente da estética audiovisual publicitária, que se 

apropria das referências presentes no imaginário do seu público-alvo para criar um sentimento 

de aproximação e identificação do produto/empresa para com o seu cliente. Essa ferramenta, a 

apresentação de elementos icônicos ao público, está presente na publicidade de maneira geral, 

tanto nas mídias impressas, digitais, quanto nas produções audiovisuais.  

É interessante ressaltar que a Publicidade exalta os fatores, a partir das referências 

influenciadoras, que considera mais importantes e favoráveis para alcançar seus objetivos, da 

mesma maneira que Tarantino utiliza influências de outros gêneros de acordo com a estética 

de seu cinema autoral. Por exemplo, características dos gêneros trash e exploitaition presentes 

no exagero do uso do sangue no primeiro trecho ou o estilo dinâmico dos filmes de artes 

marciais e as lutas coreografadas presentes no segundo trecho selecionado. 

No entendimento da segunda categoria de análise criada neste trabalho e mencionada 

como humor e horror, temos a proximidade das ferramentas da publicidade pela parte da 

utilização do humor. Esse último é item muito recorrente nas peças premiadas e de sucesso do 

mercado publicitário, pois o humor é uma forma de comunicação que “desarma” qualquer 
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pré-conceito que o público possa ter com a ideia que está sendo anunciada. Além disso, 

transmite a mensagem de uma maneira mais agradável e sutil ao espectador. 

Porém é válido ressaltar que a publicidade utiliza-se do humor contra, pois é este que 

faz a quebra do pensamento linear e racional de qualquer pessoa, por isso torna-se mais 

engraçado e por consequência mais funcional dentro dos objetivos que a propaganda possui 

como principal. 

Dentre as categorias voltadas para a parte estética componentes da cena, a primeira 

analisada no trabalho é a iluminação. Essa é utilizada para ajudar a compor e ambientar o 

público em algum lugar. Tem a função de tornar a cena o mais próximo da representação da 

realidade. Na publicidade a iluminação se adequa de acordo com a ancoragem apropriada para 

encaixar o consumidor na ideia principal da peça, no caso um filme publicitário. Esse 

elemento da estética tem um poder muito forte de transformação, podendo intensificar ou 

acalmar o clima de uma cena ou, por exemplo, até mesmo de mudar a estação do tempo. 

E sobre a outra categoria analisada neste trabalho das referências estéticas 

componentes de uma cena está o figurino utilizado nos personagens. A sua semelhança com a 

utilização na publicidade se justifica da mesma maneira da categoria anterior, está a 

disposição dos criadores para ancorar o público-alvo em uma região do mundo, alguma 

localidade, em uma época específica. Mas esse elemento está ligado diretamente ao valor de 

cultura de um povo ou um costume específico. 

Nos elementos técnicos analisados como categoria neste projeto temos o uso do slow 

motion que como já mencionado, é o efeito de extensão de um momento ápice capturado 

pelas câmeras. Muito utilizado na publicidade principalmente na utilização de produtos para 

esticar, por exemplo, o momento da abertura de uma garrafa de cerveja, onde a tampa fica 

aqueles segundos a mais no ar girando. Além disso, esse efeito pode intensificar um ato 

simples do cotidiano ou enaltecer um momento de bravura, tanto no cinema quando na 

publicidade. 

O outro componente técnico analisado é a utilização dos planos que Tarantino 

emprega em suas obras cinematográficas. Foi possível identificar que o diretor traz no seu 

cinema autoral o dinamismo e alguns enquadramentos muito usados nas produções 

audiovisuais publicitárias, como os já citados anteriormente plongeé e contra-plongeé. Na 

publicidade há uma preocupação maior com o tempo, então as informações transmitidas 

devem ser mais direcionadas e sucintas, no cinema não há tanto essa preocupação, a intenção 
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é uma preocupação com o senso estético e artístico. Porém, Tarantino permeia muito bem 

entre as duas referências, trazendo o dinamismo de um e a preocupação artística do outro.  

Portanto, devido ao estudo entre as interfaces da estética publicitária e a estética 

cinematográfica foi possível identificar a intersecção das duas estéticas no cinema autoral do 

cineasta norte-americano Quentin Tarantino, pois essas categorias estão presentes nos dois 

trechos selecionados do filme Kill Bill vol. I. 

O estudo atingiu seus objetivos de primeiramente compreender as estéticas audiovisual 

publicitária e a cinematográfica fazendo a ligação com o cinema autoral de Tarantino. Vale 

ressaltar que a eficácia do estudo deu-se devido às categorias de análises criadas durante o 

decorrer deste trabalho, atingindo um nível satisfatório de pesquisa para contribuir com 

futuros projetos sobre a mescla das interfaces do cinema e da publicidade. 
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ANEXOS 

 

 

Os dois trechos selecionados do filme Kill Bill vol. I (2003) do cineasta norte-

americano Quentin Tarantino. 


