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Quando estudamos a linguagem cinematográfica de 
planos e movimentos, fazemos referência, em primeiro lugar, 
a um conjunto de sinais empregados em uma forma de co-
municação. Esta é a definição mais elementar de linguagem.

O cinema e a TV utilizam dois meios para estabelecer a 
comunicação: a imagem e o som.

O som se divide em três categorias: locução, trilha sonora 
e efeito sonoro.

Já a imagem, assunto deste capítulo, constrói sua comu-
nicação de duas formas: pelo conteúdo da imagem e pela forma 
com que captamos este conteúdo. O conteúdo é responsável 
pelo sentido lógico e racional. A forma potencializa ou minimiza 
a dramaticidade do conteúdo.

Em um exemplo direto, a imagem de uma pessoa levan-
do um tiro na cabeça choca o espectador de qualquer forma. 
A imagem é captada pelo olho, compreendida pelo cérebro, e 
seu conteúdo produz uma sensação desagradável, pelo menos 
para uma pessoa normal.

Entretanto, a distância e o posicionamento da imagem 
influem muito na dramaticidade do ocorrido, seja para um beijo 
em uma telenovela, as lágrimas de uma criança em um telejor-
nal ou o discurso de um político em sua campanha eleitoral.

Esta capacidade de aumentar ou diminuir a dramaticida-
de da cena monta um dos paradigmas mais elementares da 
linguagem cinematográfica, traduzindo-se da seguinte forma:

A distância do plano em que a câmera capta o perso-
nagem é igual à distância do personagem para o espectador.

Os planos

Plano de câmera é o nome dado a uma imagem cap-
turada por uma câmera de cinema ou vídeo, que enquadre 
algo, geralmente um ser humano, de uma forma previamente 
definida.

O primeiro cineasta a nomear e padronizar estes en-
quadramentos foi o norte-americano David Griffith e, por esta 
razão, ele é considerado por algumas escolas de cinema o 
pai da linguagem cinematográfica.

Na verdade, a linguagem griffitiniana não é a única lin-
guagem de cinema e muitos cineastas simplesmente a ignoram 
em produções alternativas. Entretanto, é impossível negar que 
a linguagem de David Griffith é extremamente simples de se 
entender e que sua forma de trabalhar os planos de câmera, 
pela composição e o enquadramento, trouxeram significati-
vos avanços à estrutura narrativa.

Criada em uma época em que o cinema ainda era mudo, 
a linguagem de planos e movimentos tem o importante papel 
de desenvolver uma narrativa visual compreensível a todos.

De certa forma, a linguagem deu ao cinema a oportuni-
dade de ser o primeiro veículo de comunicação de massas 
globalizado; foi sua incapacidade de transmitir sons sincroni-
zados que forçou o cinema a desenvolver a narrativa visual 
como única forma de comunicação. O resultado foi a produção 
de filmes que podiam ser exibidos sem nenhum tipo de adap-
tação. Um dos cineastas que mais soube tirar proveito desta 
linguagem foi o inglês Charles Chaplin.

De agora em diante, falaremos sobre a nomenclatura de pla-
nos e suas funções. Começamos do macro para o micro ambiente.
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Grande plano geral (GPG)

O plano mais aberto ou abrangente é o grande plano 
geral. Sua principal característica vem de sua função: pas-
sar ao espectador referência geográfica. As imagens de uma 
praia, montanha ou deserto, captadas em longas distâncias 
são bons exemplos de GPG.

É importante destacar que, pela distância da câmera 
para o objeto, é impossível se reconhecer uma pessoa, mas 
permite reconhecer a existência de uma multidão de pessoas.

Geralmente, é utilizado no começo de uma sequência 
para passar ao espectador a referência do local onde aconte-
ce a ação. Em filmes onde a trama se desenrola em diferentes 
locais do mundo o GPG é praticamente indispensável.

Outra função do GPG

Além de contribuir para a construção narrativa de um lo-
cal, o GPG também pode ser usado para ressaltar a dimensão 
de algo grande, como, por exemplo, a destruição ambiental 
de uma determinada região.

As grandes dimensões geográficas são excelentes 
para chamar a atenção, devido a suas proporções impres-
sionantes e caráter intimidador. Um bom exemplo disto foi o 
documentário conceitual de Francis Ford Coppola, intitulado 
Koyaanisqatsi. Amparado somente na narrativa visual e com 
trilha sonora de Philip Gass, o documentário se utiliza de 
extensas seqüências de GPG.

O plano geral

Com a função de passar uma referência mais específica 
do local, o plano geral já permite identificar pessoas. A fachada 
de um prédio, a Casa Branca, um carro estacionando em uma 
garagem, todos estes são bons exemplos de PG.

Assim como o GPG, o PG também é utilizado no inicio 
de uma sequência com a finalidade de passar referência do 
ambiente em que ocorre o ato, e sua ausência também pode 
causar lacunas na narrativa visual. Isso não quer dizer que a 
falta do plano geral é um erro de direção.
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Plano americano

Enquadra o personagem (humano) do joelho até a cabe-
ça, portanto é impossível fazer um plano americano de uma 
lata de sardinhas, pois as latas não possuem joelhos.

O plano americano é um plano repleto de controvérsias. 
Algumas escolas de cinema o enquadram na altura da cintura, 
outras o chamam de plano conjunto. Vamos tentar colocar as 
questões de forma clara.

Em primeiro lugar, atribuímos o enquadramento da altu-
ra dos joelhos, pois já possuímos uma nomenclatura para o 
plano na altura da cintura.

E em segundo lugar, vamos explicar o plano conjunto.

Por exemplo: se gravarmos uma sequência de garga-
lhadas somente utilizando planos fechados, isso vai aumentar 
a dramaticidade do sentimento expresso pelo personagem, 
ao mesmo tempo em que torna o ato algo sem espaço e sem 
contexto. A gargalhada sem contexto pode ser muito oportu-
na na construção do sentimento de desespero.

A relação humanóide dos planos

Todos os planos que vamos descrever daqui para 
frente, com exceção do detalhe e do plano conjunto, terão 
uma relação com o corpo humano. Isto quer dizer que os 
enquadramentos têm alguma referência através de partes do 
corpo e só são válidos para seres humanos e primatas.
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Plano conjunto

É o que chamamos de um plano conceito, ou seja, ele 
não está preso a uma referência corporal (joelho, cabeça, 
cintura, tórax), mas sim a uma idéia que pretendemos passar.

O plano conjunto passa uma idéia de conjunto; isso 
parece óbvio, não é? O problema é que, ao montarmos um 
conjunto de um personagem com seu carro na garagem, 
podemos enquadrá-lo de corpo inteiro e, portanto, o plano 
conjunto também seria um plano geral.

Por outro lado, eu posso captar a conversa de dois 
personagens em um corredor de hospital, optando por um 
conjunto que enquadre os personagens na altura do joe-
lho, concentrando a atenção do espectador no diálogo e na 
cena. Eu teria agora um plano conjunto que seria também um 
plano americano.

Para facilitar a solução do problema, fica mais fácil pen-
sar no sentido do conjunto para narrativa do que no enqua-
dramento corporal.

Plano médio

Capta o personagem da cintura para a cabeça.

Este plano é muito utilizado em telejornalismo, por uma 
razão muito simples:

Se repararmos no quadro que representa o plano, po-
demos notar que, à medida que aproximamos a câmera do 
personagem, diminuímos o espaço de fundo e aumentamos a 
proporção do personagem no campo visual. E o que ganhamos 
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com isso? Nós diminuímos gradativamente o espaço em segun-
do plano e repassamos a sua atenção para o personagem em 
primeiro plano.

Neste ponto, vamos voltar à frase destacada no começo 
do texto, lembram-se?

A distância do plano em que a câmera capta o perso-
nagem é igual à distância do personagem para o espectador.

Pois bem, tente imaginar que se uma pessoa é vista por 
você de corpo inteiro (dos pés até a cabeça), ela deve estar 
a uma distância de cerca de quatro a cinco metros, portanto 
esta é uma relação de distância.

Por outro lado, se você vê a pessoa da altura da cin-
tura para a cabeça, ela deve estar a cerca de dois metros 
de distância.

Mesmo que ainda distante de um contato íntimo, é claro 
que a distância dos planos estabeleceu uma relação de proxi-
midade com você.

Um repórter, ao relatar um determinado fato para você, 
vai se posicionar a uma distância que chame a sua atenção, 
não seja muito íntima e que possa fazer conjunto com algo ao 
fundo, pois ele tem de estar inserido em algum contexto.

Meio primeiro plano

Da altura do tórax para a cabeça.

Nesta distância, as relações começam a se estreitar 
muito. É a distância para um diálogo sério e, por esta razão, é 
muito utilizada para campanhas eleitorais.

Veja bem, um político quer parecer amigo, quer estar 
perto do eleitor, quer ser íntimo, mas não abusado, o meio 
primeiro plano é o contato visual perfeito.

Isso também não quer dizer que todo o programa de TV 
vai ficar fechado na cara do candidato. O meio primeiro plano 
é utilizado só no momento em que o candidato vai expor as 
suas principais ideias.

O telejornalismo também recorre a este plano quando, 
geralmente o âncora do noticiário, vai concluir uma matéria 
importante, ou dar uma notícia séria.
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Close

O close é um plano que vai do queixo até a testa.

De todas as partes do corpo a que mais expressa senti-
mentos, com certeza, é o rosto.

Ocupando quase todo o campo visual da tela da TV, 
o rosto faz com que o espectador dirija toda a sua atenção 
para o sentimento do personagem, por isso o close também 
é conhecido como plano emotivo.

Por esta razão, este plano é muito utilizado em teledra-
maturgia e em filmes românticos. Ao mesmo tempo, o close 
também é questionado em algumas redações de jornalismo, 
que vêem nele uma espécie de oportunismo barato.

Detalhe

O detalhe muitas vezes é fundamental para a condução 
da narrativa visual. Ele é o responsável por tornar evidente 
este ou aquele objeto em cena. É neste momento também que 
o espectador está à mercê do produtor de vídeo, que mostra 
os detalhes daquilo que lhe convém e oculta qualquer traço 
de informação que possa causar uma impressão diferente da-
quilo que é pretendido.

Vejamos um exemplo:
Existe uma escola estadual em um bairro X da cidade. 

Como acontece na maioria das escolas públicas, algumas ca-
deiras estão quebradas e existem paredes em mau estado de 
conservação. Isso não representaria maior gravidade, mas a 
TV local faz oposição ao governo. Uma simples visita da TV à 
escola, alguns detalhes bem escolhidos e o colégio pode se 
tornar a prova de denúncia de descalabro administrativo do 
jornal da tarde.
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Os movimentos

No início da história do cinema, a câmera ficava está-
tica capturando as imagens; somente as pessoas e objetos 
se moviam diante dela. Cabe lembrar que os equipamentos 
eram desajeitados e pesados.

Em pouco tempo, a câmera passou a captar imagens 
em movimento de dentro de alguns veículos como barcos e 
trens; surgiam o travelling e os movimentos de aproximação e 
afastamento das cenas.

A câmera de cinema ganha então a capacidade de 
interagir com a cena e explorar uma linguagem que era im-
possível na fotografia estática.

O travelling

O travelling surgiu com o deslocamento lateral da câ-
mera (da direita para a esquerda e vice-versa), colocando-a 
junto à janela de passageiro em um veículo em movimento.

A aproximação e o afastamento das imagens utilizavam 
o mesmo processo, mas posicionando a câmera na frente ou 
atrás do veículo.

Em todas as situações, a sensação de velocidade era 
surpreendente. Nos EUA, durante os anos 10, se popularizou 
um tipo de cinema que imitava vagões de trem e utilizavam 
filmagens que simulavam viagens pelo país.

Hoje o deslocamento lateral da câmera pode ser feito 
de muitas formas devido ao avanço dos equipamentos de 
filmagem.

Os movimentos panorâmicos e a 
base articulada do tripé

O próximo grande passo foi a criação de uma base ar-
ticulada que se fixa entre o tripé de sustentação e a câmera.

A idéia não era muito inovadora, os equipamentos medi-
ção à distância da construção civil já empregavam este equi-
pamento, no entanto a cabeça articulada permitia a fácil mo-
bilidade dos movimentos, sem que a câmera saísse do local.
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A panorâmica horizontal

O deslocamento lateral da câmera em torno do próprio eixo 
permite a ampliação do campo visual. Pode parecer, à primeira 
vista, igual ao travelling, mas possui profundas diferenças.

Primeiro, a pan-horizontal depende apenas do deslocamen-
to em torno do próprio eixo, enquanto o travelling depende do 
deslocamento do local através de um equipamento específico.

A segunda e maior diferença está na dimensão espacial 
da imagem. Enquanto o travelling expõe uma parte do ambiente 
que vai se revelado em partes, a panorâmica horizontal permite, 
em um único e breve movimento, revelar toda a dimensão da 
imagem.

Este fato se tornará mais evidente ao estudarmos o 
conceito de ponto de fuga.

Panorâmica vertical

A panorâmica vertical é muito utilizada para destacar a 
altura de algo, geralmente, deixar em evidência a altura de 
um grande prédio, monumento ou captar a imagem de algo 
que se desloca verticalmente como um elevador ou foguete.

O dolly

Parecido com o movimento de panorâmica vertical, o 
dolly é o deslocamento vertical da câmera, executado por 
equipamentos especiais como tripés hidráulicos de estúdio 
ou gruas.

Os movimentos de dolly não servem para deixar evidente a 
altura de algo, mas são muito bons para revelar detalhes de um 
elemento vertical. Um bom exemplo seria o dolly de uma exu-
berante atriz e seu maravilhoso vestido. A proximidade do movi-
mento deixaria em evidência as curvas da atriz e os detalhes de 
seu vestido, ao passo que o deslocamento lento com o campo 
visual fechado revelaria um ar de suspense muito excitante.
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Zoom

Os últimos movimentos não são tecnicamente movimen-
tos, pois são feitos por um jogo de lentes e não pelo movimen-
to da câmera.

O zoom demorou a aparecer, pois foi preciso antes de-
senvolver o jogo de lentes compostas.

Se repararmos na parte da frente de uma câmera de 
cinema, veremos um tubo com uma lente em uma das extre-
midades. Este tubo é chamado de objetiva.

Hoje a objetiva é algo comum, em câmeras domésticas 
as objetivas já são tão pequenas que se escondem dentro do 
corpo da câmera, mas nem sempre foi assim. No começo da 
história do cinema, as câmeras não possuíam o jogo de lentes 
objetivas e a distância tinha de ser previamente definida para 
se determinar qual lente focal seria utilizada. Por isso, uma 
das grandes características dos primeiros filmes foi a utiliza-
ção do plano geral, grosseiramente utilizado para tudo.

A propósito, foi por causa da revolução das lentes que 
se pôde desenvolver a linguagem de planos e movimentos.

Na medida em que evoluía a tecnologia das lentes, 
tornou-se possível captar imagens nos mais variados ângu-
los e rapidamente os diretores descobriram que era possível 
aproximar ou afastar a imagem pelo uso do jogo de lentes no 
momento em que gravavam. A estes efeitos foram dados os 
nomes de zoom-in e zoom-out.

Zoom–in

É a aproximação da imagem pelo jogo de lentes.

Devido à facilidade de execução, este movimento é muito 
utilizado tanto em publicidade quanto em telejornalismo.

Com a capacidade de ir de um plano aberto para um 
plano mais fechado, o zoom-in tem a capacidade de direcio-
nar o olhar do espectador para uma característica específica 
da imagem, como por exemplo, uma pessoa em meio a uma 
multidão ou uma palavra no meio de um texto.
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Zoom–out

O afastamento da imagem pelo jogo de lentes da câmera.

Tendo o resultado oposto do zoom-in, o movimento de 
afastamento da imagem é muito eficiente para revelar, no tempo 
necessário, o ambiente ao redor do seu objeto de gravação. Por 
exemplo:

A imagem do tronco de uma árvore cortada pode parecer 
sem importância, mas se executarmos um movimento de zoom-
-out revelando que esta árvore se encontra em meio a todo um 
campo de árvores derrubadas, na medida em que o plano vai 
se abrindo a dramaticidade do fato vai se intensificado.

Câmeras com atitude

Além dos planos e movimentos, a câmera ainda pode 
transmitir ideias através de sua atitude em cena, recebendo as-
sim alguns nomes característicos como, câmera baixa, câmera 
alta, câmera subjetiva e câmera nervosa.

Câmera baixa/câmera nervosa

A altura em que posicionamos a câmera no momento 
da filmagem influencia muito a visão do espectador - uma 
câmera posicionada acima da cabeça do personagem pas-
sa a nítida sensação de inferioridade, enquanto a câmera 
baixa passa a sensação de superioridade.

Em campanhas eleitorais é muito comum a utilização da 
câmera baixa para a produção da imagem de superioridade 
do candidato.

A altura da câmera também pode ser utilizada em um 
filme para desenhar as linhas de força de cada personagem.
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Câmera subjetiva

Em cena, a câmera pode tomar duas atitudes, a do 
espectador assistindo o desenrolar do fato de forma neutra 
e passiva (câmera objetiva), ou a atitude do personagem, 
interagindo na cena ao simular sua visão (câmera subjetiva).

O recurso da câmera subjetiva é amplamente utilizado 
na construção narrativa de muitos filmes.

Câmera nervosa

Cineastas do passado em constante busca de novas 
formas de expressar sentimentos pelas telas dos cinemas 
passaram a buscar atitudes alternativas para o uso da câme-
ra. Uma delas foi tentar passar o desconforto e a incerteza da 
seqüência através do balanço desconcertante da câmera no 
momento de gravação.

Isto deu certo no cinema. O que ninguém poderia imagi-
nar é que a técnica seria algum dia utilizada em telejornalismo, 
mas o foi na década de 90, em um programa espetaculoso 
e sensacionalista intitulado Aqui Agora. Posteriormente, algu-
mas TVs norte-americanas também fizeram uso da técnica na 
cobertura do atentado de 11 de setembro.

O mais importante da produção é saber por que se está 
executando determinado plano ou movimento, qual a neces-
sidade dela na cena, e por que não utilizamos outro plano no 
lugar.

A grande questão é: qual o melhor plano ou que movi-
mento se encaixa nesta seqüência, de forma a transmitir a 
minha mensagem.
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Algumas dicas

Evite:
• Queixos descanando na borda inferior da tela;
• Cabeças batendo no topo da tela;
• Objetos flores e postes saindo da cabeça das pessoas;
• Linhas horizontais saindo das orelhas;
• As costas do entrevistador tapando a metade da 

tela quando fazemos contraplanos.

Procure:
• Enquadrar ponto entre os olhos situado a dois terços 

da altura da tela;
• “Olhardirecional”e“espaçoparamovimentação”
• Obter profundidade, colocando algum detalhe no 

plano de frente e ssegurando uma iluminação não 
muito uniforme;

• Angulos originais.
• Sempre olhar estudando pinturas, fotografias, filmes 

e tv de todas as culturas.
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