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1. Caraterísticas de uma curta-metragem 

 

“As curtas-metragens têm de ser mais 

implacavelmente eficazes e sem gordura do que as 

longas. (…) Libertas das expetativas criadas por 

grandes orçamentos, os filmes breves podem dar-se 

ao luxo de desobedecer às fórmulas seguidas pela 

maioria das obras de cinema e televisão.” 

— Robert Edgar-Hunt, guionista 

 

A popularidade das curtas-metragens 

 

Nunca as curtas-metragens, filmes até trinta minutos de duração, foram tão populares 

como na atualidade. Encontram-se reunidas as condições privilegiadas para tal: as câmaras são 

cada vez mais leves e económicas; os telemóveis permitem rodar facilmente uma cena; 

plataformas de internet, como o Vimeo e o YouTube, ou ainda redes sociais, com destaque para 

o Facebook, proporcionam uma maneira prática de partilhar conteúdos; canais televisivos, como 

a HBO ou o IFC, incentivam à criação de filmes breves; as escolas de cinema requerem que os 

alunos cultivem esta forma; proliferam festivais, mais de mil em todo o mundo, exclusivamente 

dedicados a curtas-metragens, que podem lançar a carreira de um desconhecido (Nash 8; Levy 

3). De súbito, escrever guiões e fazer cinema tornou-se uma arte acessível a quase todos. 

 

Quem faz curtas-metragens? 

 

Embora qualquer amador com talento possa aventurar-se a rodar uma curta-metragem, 

são sobretudo os jovens cineastas quem recorre a esta forma. Precisamente por não 

necessitaram de um avultado investimento de recursos (dinheiro, tempo ou atores), os 

pequenos filmes são ideais para praticar a técnica. 

O resultado é um cartão de visita que os cineastas podem apresentar, orgulhosamente, 

perante os amigos, o público e as produtoras. De facto, guionistas e realizadores que hoje 

integram o cânone cinematográfico, como Roman Polanski, Martin Scorcese, Steven Spielberg 

ou Ridley Scott, principiaram a sua carreira com curtas-metragens (Edgar-Hunt 22).  

 

Tipos de curtas-metragens 
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Existem essencialmente três tipos de curta-metragem: a narrativa, a experimental e a 

documental. A primeira tem por objetivo contar uma história inteiramente fictícia ou baseada 

nalgum evento verídico, moldado pela imaginação do guionista. A narrativa pode ser um simples 

sketch, brevíssimo e quase desprovido de enredo. É o caso de Inside Out (1999), dos irmãos Tom 

e Charles Guard, um filme de sete minutos, sem diálogo. O protagonista é um entrevistador de 

rua que tenta seduzir uma lojista, através de uma série de brincadeiras: agita vigorosamente 

uma árvore, empurra um idoso, finge tombar de sono no passeio, e tenta mergulhar de cabeça 

num caixote de lixo.  

Outras curtas-metragens narrativas são mais longas e seguem algumas etapas que refiro 

neste livro: equilíbrio, incidente desencadeador, crescendo de obstáculos, clímax e epílogo. 

Patenteiam caraterísticas específicas, que Patrick Nash enumera: “(…) o típico guião para curta-

metragem concentra-se apenas em uma ou duas personagens; apresenta uma história simples 

e condensada; (…) explora uma única linha narrativa; (…) expõe o enredo através da imagem, 

com pouco diálogo; foca toda a atenção num indivíduo com um problema imediato e tangível, 

que procurará resolver ao longo da diegese” (Nash 48). 

A curta-metragem experimental opta por correr riscos criativos, abordar novas técnicas 

e subverter as convenções. A narrativa é, com frequência, não linear, ou seja, não segue uma 

ordem cronológica e, no limite, torna-se quase ininteligível; algumas vezes, não existe enredo; 

noutras, não há sequer um protagonista definido; normalmente, privilegia a forma e o estilo em 

detrimento do conteúdo (Cooper/Dancyger 205-207). O clássico Meshes of the Afternoon 

(1943), de Maya Deren e Alexander Hammid, ilustra bem este espírito: trata-se de um trabalho 

não narrativo, em tom onírico e surreal, onde a câmara mostra, por vezes, as imagens na 

perspetiva da protagonista. O resultado é um filme tão belo quanto estranho, que marcou o 

movimento avant-garde norte-americano. 

Já a curta-metragem documental centra-se em factos, combinando entrevistas, footage, 

fotografias e outros elementos para proporcionar uma visão de um tema. Neste âmbito, destaco 

o filme Terminal Bar (2002), obra de estreia de Stefan Nadelman, que retrata um bar de Times 

Square, em Nova Iorque. Para tanto, o guionista recorre a pequenas histórias acerca dos clientes 

e a fotografias a preto e branco tiradas pelo seu pai, o bartender Sheldon Nadelman, entre 1972-

1982. É impossível não sentir a nostalgia, a presença dos espíritos dos clientes que, ao longo de 

uma década, ali se amaram, envolveram em cenas de pugilato, trocaram histórias de vida ou 

beberam até à morte. 

Neste livro, não focarei as curtas-metragens experimentais, nem os documentários, 

concentrando-me apenas em técnicas para elaborar um guião destinado a filmes narrativos. 
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2. O que é um guião? 

 

“Não há nada mais importante na construção de um 

filme do que o argumento.” 

— David Attenborough, locutor e historiador natural 

 

Uma base para o êxito 

 

Um bom guião constitui uma base importante para obter uma curta-metragem de 

qualidade. Mesmo que a fotografia seja bela, o som exemplar e o trabalho dos atores impecável, 

se o enredo não seduzir, tudo estará perdido. Como tal, é necessário que a história tenha um 

princípio cativante, apresente personagens curiosas, coloque um conflito com interesse, e 

termine de forma perfeita. Só assim conseguirá criar um enredo capaz de envolver a audiência 

e conquistar prémios em festivais. Em suma, segundo Patrick Nash, numa curta-metragem, “a 

história é a rainha” (Nash 44). 

 

Um manual de instruções 

 

Um guião deve ser formatado de acordo com normas internacionais para que todos os 

elementos da equipa artística e da equipa técnica o compreendam sem dificuldade. Tal como a 

palavra sugere, este documento constitui um guia ou, segundo Robert Edgar-Hunt, um manual 

de instruções: “Comunica aos atores o que devem dizer; informa o designer sobre o que tem de 

construir; diz ao técnico de som o que gravar; fornece ao realizador uma orientação para as 

cenas a filmar. É um instrumento para promover, rentabilizar e dirigir as energias criativas das 

outras pessoas” (Edgar-Hunt 20).  

 

Um texto escrito de forma telegráfica 

 

O guião deve ser redigido de forma simples, objetiva e apenas com os pormenores 

importantes. Assim, prescinda de floreados literários: evite descrições extensas de locais ou 

personagens, encurte as frases, poupe nos adjetivos, corte advérbios supérfluos, não inclua 

metáforas rebuscadas. Neste contexto, Ken Miyamoto adverte os guionistas amadores para o 

risco de usarem uma linguagem pomposa num argumento: “Não há nada pior do que ler um 

texto demasiado descritivo, demasiado rebuscado, demasiado palavroso. Destrói a leitura. 

Interrompe qualquer ponto alto do enredo. E, por fim, é frustrante, pois não é isto que um guião 
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deve ser” (Miyamoto 12). 

 

Um texto que mostra 

 

Para compreender a essência de um guião, é fundamental distinguir entre duas técnicas 

narrativas: contar e mostrar. A primeira reside em fazer uma afirmação: “o António está 

inspirado”; a segunda consiste em exemplificar a ideia: “o António salta da cama, faz um café 

forte, corre para a secretária, liga o computador e escreve febrilmente a primeira cena do 

guião”. Um bom argumentista tem de revelar os pensamentos, a personalidade e o estado de 

espírito da personagem através de ações. No fim de contas, um filme constitui uma história 

narrada por imagens em movimento. Assim, para ser útil e eficaz, o guião deve respeitar a 

linguagem cinematográfica (Cooper/Dancyger 20). 

 

Um documento colaborativo 

 

Um guião é um documento colaborativo e não um texto de um único autor, como sucede 

nos poemas, contos, novelas e romances. De facto, é habitual que o texto seja alterado por 

vários intervenientes: os produtores mudam a localização do enredo para poupar nos custos; os 

realizadores transformam a história de acordo com a sua visão artística; os atores propõem falas 

mais adequadas às personagens que encarnam. Ocasionalmente, o argumento tem de ser 

modificado por contingências diversas: um ator que adoece ou uma súbita alteração no clima 

podem obrigar a reescrever cenas (Frensham 5-6). 

 

Guião literário vs. guião técnico 

 

Um guião passa por duas fases fundamentais. Inicialmente, surge o guião literário, que 

inclui apenas o texto redigido pelo argumentista. Este documento será apresentado a uma 

produtora e discutido num “pitch”. Se a empresa decidir adquiri-lo, segue-se o guião técnico. O 

texto original é, então, modificado pelo realizador para incorporar novos elementos: número de 

cenas e de planos; escala de planos (plano geral, grande plano, plano de pormenor, etc.); 

movimentos de câmara (travelling horizontal ou vertical, tilt, panorâmica, etc.); ângulos de 

câmara (frontal, picado, contrapicado, etc.) (Trottier 130-131).  

Neste livro, aprenderá apenas a escrever o guião literário; embora conhecer alguns 

aspetos técnicos possa ser importante, não é fundamental para um guionista redigir uma boa 

história. 
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3. Formatar o guião 

 

“Pode submeter uma obra-prima, mas se não estiver 

bem formatada, o leitor não passará da cena inicial.” 

— Lynda La Plante, escritora e guionista 

 

Programas 

 

Para que todos os intervenientes envolvidos no processo de rodagem de um filme 

compreendam o argumento, é importante seguir certas normas universais (Nash 70). Existem 

programas que permitem formatar um guião, de modo simples. Destaco o Final Draft, o Movie 

Magic Screenwriter ou o Celtx, uma plataforma online gratuita, que recomendo. Pode ainda 

optar pelo processador de texto Microsoft Word, desde que siga as normas seguintes. 

 

Margens, fonte, espaçamento, alinhamento 

 

Para uma página de tamanho A4, as margens são: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; 

esquerda 3 cm; direita 3 cm. Note que: a) A fonte a utilizar é o Courier (Mac) ou Courier New 

(PC), tamanho 12; b) O espaçamento entre as linhas é simples;  c) Nunca justifique, ou seja, não 

distribua o texto uniformemente entre as margens (Nash 72). 

 

Capa 

 

Na capa do guião, inclua os seguintes elementos: a) O título, todo em maiúsculas e 

centrado; segue-se uma linha em branco;  b) A palavra “por”, em minúsculas, também ao centro; 

outra linha em branco; c) O seu nome, em maiúsculas e minúsculas, centrado; d) No canto 

inferior direito da página, os contactos (correio eletrónico, telemóvel, morada) (Edgar-Hunt 58). 

 

A começar  

 

Convencionou-se que um guião deve principiar pelas palavras FADE IN:, com dois 

pontos, em maiúsculas, alinhadas à esquerda. Depois, deixe uma linha em branco (Trottier 145). 

Em seguida, surge o texto propriamente dito, composto por estes elementos básicos: a) 

Cabeçalhos; b) Ação; c) Diálogos. 
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Cabeçalhos 

 

O cabeçalho serve para especificar o local e o tempo onde decorre uma cena. Surge em 

maiúsculas, nesta ordem: espaço interior ou exterior; ponto; local; hífen; tempo. Por exemplo: 

INT. QUARTO – NOITE ou EXT. JARDIM – DIA. Principia na margem esquerda da caixa de texto e 

pode ir até à direita. Em seguida, deixe uma linha em branco (Frensham 22). 

 

Ação 

 

A ação é o texto que contém a descrição dos lugares, personagens e acontecimentos. 

Há três aspetos a ter em conta: a) Use o presente do indicativo, pois a ação é visualizada pelo 

espetador como estando a suceder no momento; b) Quando o nome de uma personagem 

aparece pela primeira vez, grafe-o todo em maiúsculas (nas vezes seguintes, é em maiúsculas e 

minúsculas): ANTÓNIO acorda; c) Os sons aparecem sempre em maiúscula, facilitando o 

trabalho do sonoplasta (Trottier 174). Por exemplo: Ouvem-se TIROS de metralhadora. A 

descrição da ação principia na margem esquerda da caixa de texto, pode ir até à direita, e surge 

escrita em maiúsculas e minúsculas. Segue-se uma linha em branco. 

 

Diálogo 

 

O nome da personagem surge a 7 cm da margem esquerda da caixa de texto e sempre 

em maiúsculas. Por exemplo: ANTÓNIO. 

Na linha seguinte ao nome da personagem, podem aparecer as indicações. São dicas 

dadas ao ator, entre parênteses, em minúsculas. Sugerem o volume: (gritando); o tom: 

(ironicamente); para quem se está a falar: (falando para…); algum gesto (abanando a cabeça). 

Não abuse destas referências, pois os atores sabem a melhor maneira de proferir a fala 

(Frensham 28). Principiam a 6 cm da margem esquerda da caixa de texto, indo até aos 10 cm.  

A fala vem na linha imediatamente a seguir e corresponde àquilo que a personagem diz. 

Principia a 4 cm da margem esquerda e pode ir até aos 12,5 cm. Deixe sempre uma linha em 

branco a seguir à fala, antes do elemento posterior (fala ou ação) (Edgar-Hunt 58). 

 

A terminar 

 

No final do guião, escreva à direita a expressão FADE OUT, seguida de ponto. Deixe uma 

linha em branco e, a meio da página, tecle a palavra FIM (Trottier 146). 
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Sinopse 

 

Como escrever um guião para curta-metragem, de João de Mancelos, constitui um manual 

essencialmente prático. Seguindo uma estratégia passo a passo, apresenta dicas úteis, dá 

numerosos exemplos de filmes premiados e sugere exercícios divertidos. Aprenda a selecionar 

ideias, a construir personagens, a estruturar o enredo, a rever o texto e a promover o guião. 

Escrito num estilo acessível, destina-se tanto a alunos de cinema como a amadores que desejem 

aventurar-se no mundo do guionismo e das curtas-metragens. 

 

 


