
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: A MONTAGEM E O SENTIDO EM KILL BILL, DE QUENTIN TARANTINOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: ARTES VISUAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): STEPHANIE BOMBARDI LAMBERTAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): INEZ PEREIRA DA LUZORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

O projeto trata do diretor Quentin Tarantino, mas especificamente sobre o filme, 

Kill Bill Vol. 1 e Vol.2, suas influencias, e como ele utiliza o recurso da montagem e 

sua importância na construção de sentido e narrativa do filme.  

2. INTRODUÇÃO 

Quentin Tarantino contribui para a estética do cinema através de seus roteiros 
não-lineares, conhecimento enciclopédico de filmes, diálogos memoráveis e uso 
da violência. Com seu primeiro roteiro tornou-se um dos principais nomes do 
cinema independente norte-americano, afastando-se do estilo cine-família vigente.  
 
Com seus filmes, como Pulp Fiction – Tempos de Violência (1994) e Kill Bill 
(2003-2004), Tarantino faz referência à cultura pop e cinematográfica, e traz 
inovações estéticas e narrativas. Seu conhecimento é uma arma para se destacar, 
e suas habilidades técnicas fazem de seus filmes sucesso de crítica e fãs.  
 
Partimos do livro Quentin Tarantino – Arquivos de um fanático por cinema, de Paul 
Woods, para entender seu estilo, sendo esse um guia sobre o Tarantino e seu 
espaço no cenário cinematográfico atual. Para conhecer a construção da 
narrativa, nos apoiamos em A Linguagem Cinematográfica, Marcel Martin. Para a 
montagem, recurso que será estudado e analisado, foi usado o livro Técnicas de 
Edição para Cinema e Vídeo – História, Teoria e Prática, de Ken Dancyger, que 
exemplifica sua importância, e dá um embasamento histórico. 

O conhecimento sobre a construção da linguagem cinematográfica, em especial 

da montagem, possibilita a descoberta de novidades estéticas realizadas por 

Tarantino, e o filme Kill Bill é excelente para que possamos traçar um perfil de um 

dos maiores diretores do cinema atual.  

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Conhecer as particularidades da linguagem dos filmes de Quentin Tarantino, suas 

inovações estéticas, a construção do sentido em suas obras e suas influências, 

através de uma análise da montagem do filme Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer o processo de edição e a montagem do filme Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2.  

- Identificar as técnicas de edição na construção dos sentidos da narrativa. 

- Verificar o uso da montagem na manipulação do tempo e do lugar da história. 

- A edição/montagem no movimento da personagem principal (A Noiva). 

- A edição na construção das ações de violência. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia


4. METODOLOGIA 

Será feita uma revisão bibliográfica sobre a história do cinema, linguagem e 

montagem, sobre a obra de Tarantino e do filme Kill Bill Vol.1 e Vol. 2, ampliando 

o conhecimento sobre cinema e os recursos para ampliar a poética e estética. 

A segunda fase é a decupagem do filme Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, dando ênfase à 

edição e sua linguagem. Por último, chegaremos à fase de reflexão e análise para 

verificar que tipo de avanço estético foi dado à linguagem do cinema pelo diretor 

Tarantino e que influências ele teve para introduzir esse tipo de linguagem.   

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante o processo foram lidos e acessados livros e sites sobre cinema para 

aprofundar conhecimentos teóricos, como sua origem, evolução da linguagem, 

desenvolvimento tecnológico, movimentos fílmicos, diretores e suas contribuições. 

O recurso técnico analisado é a montagem, e seus aspectos foram estudados, seu 

início, evolução, contribuições para o sentido, estética, narrativa e o estilo. 

Depois do embasamento teórico, Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 foi assistido e foram 

tomadas notas preliminares sobre referências estéticas e estilísticas, bem como 

uma análise da montagem como recurso para criar a linguagem.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram obtidos conhecimentos teóricos sobre o cinema em geral, as 

técnicas de montagem e seu uso para construir sentido, estilo e narrativa. 

Foi avaliado também como o recurso da montagem é usado por Tarantino para 

estilizar e personalizar seus filmes, e quais influencias estão presentes em Kill Bill.  
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