
PLANO

Trecho de filme rodado ininterruptamente, ou que aparenta ser 
rodado sem interrupção.



PLANO

• É um conjunto ordenado de fotogramas (imagens fixas) limitado 
espacialmente por um enquadramento (que pode ser fixo ou 
móvel) e temporalmente por uma duração.

• Intervalo que há entre dois cortes.

• Menor unidade filmada.



PLANO NA FILMAGEM

• O PLANO inicia-se sempre que a câmera é ligada para a 
captação de imagens e termina quando ela é desligada. Neste 
sentido, a noção de plano confunde-se muitas vezes com a 
TOMADA.

• TOMADA é a tentativa de rodar um plano várias vezes, de um 
mesmo ponto de vista.



PLANO NA MONTAGEM

Partes do início e do final de cada plano rodado são eliminadas, 
sendo determinada a sua duração definitiva, atendendo a critérios 

de ritmo e fluência.



PLANO NA MONTAGEM

 Um único plano pode ser dividido em trechos menores e dar 
origem a dois ou mais planos, que serão intercalados com outros 

dentro de uma cena ou sequência.

 Quando o plano é rodado com várias tomadas, o montador 
poderá escolher qual delas é a melhor. Levando em conta critérios 
de interpretação dos atores, qualidade técnica da fotografia, 
movimentos de câmara, som, enquadramento entre outros. Neste 

caso, cada tomada é uma opção de plano.



PLANO NO FILME

 No filme finalizado, o plano será apenas o trecho 
selecionado pelo montador, eventualmente modificado pelo 

processo de pós-produção. O plano será percebido como um 
trecho de filme situado entre dois cortes.



PLANO NO FILME

No filme pronto o plano não é mais um conjunto de tentativas de 
filmagem ou de opções de montagem, mas uma única escolha, 

montada em sequência com os demais planos do filme. 
A TOMADA deixa de existir, ou então torna-se sinônimo de plano.



ENQUADRAMENTO

Enquadrar é a ação de selecionar determinada porção do cenário 
para figurar na tela, escolhendo os ângulos e a amplitude do plano.



GRANDE PLANO GERAL

Mostra uma paisagem ou um cenário completo.



GRANDE PLANO GERAL

 Mostra o ambiente onde a cena acontece.



PLANO DE CONJUNTO

 Mostra um grupo de personagens



PLANO DE CONJUNTO

Mostra um enquadramento de um cenário, no qual um ou mais 
personagens podem ser vislumbrados e identificados facilmente.



PLANO MÉDIO

Mostra um trecho de um ambiente, geralmente com pelo menos um 
personagem no quadro.



PLANO AMERICANO

Mostra um único personagem enquadrado (não de corpo inteiro), 
da cabeça até a cintura.



PLANO AMERICANO

Mostra um único personagem enquadrado (não de corpo inteiro), 
da cabeça até a cintura.



PLANO AMERICANO

Mostra um único personagem enquadrado (não de corpo inteiro), 
da cabeça até o joelho.



PLANO AMERICANO

Da cabeça até o joelho/cintura.



PRIMEIRO PLANO

Mostra o personagem mais fechado que o plano americano, em 
muitas situações é considerado sinônimo de cluse-up.



CLOSE-UP (CLOSE)

Mostra o rosto de um personagem em plano próximo ou grande plano.



PRIMEIRÍSSIMO PRIMEIRO PLANO

Mostra o rosto de um personagem mais próximo que o close.



PLANO DETALHE

• Serve para chamar a atenção para um objeto ou para parte do 
corpo.

• Serve para aumentar a carga dramática de uma cena.



PRIMEIRO PLANO

Mostra uma parte do corpo de um personagem.



PRIMEIRO PLANO

Mostra apenas um objeto.



PLANOS (EN + BR)

Medium Long Shot

Plano Americano

Mid / Medium Shot 
Plano Médio Meia Figura

Wide / Long Shot 
Plano Aberto



PLANOS (EN + BR)

Mid Shot
Medium Close-up

Plano Próximo
Plano Médio

Close-up
Primeiro Plano



PLANOS (EN + BR)



PLANOS (SIGLAS)



FOTOGRAMAS PLANOS CENAS SEQUÊNCIAS

Constituem uma hierarquia de unidades (audiovisual): 
planejamento, realização, recepção e análise do seu significado.



NORMAL

Câmera situa-se na mesma altura do olho do ator.



PRIMEIRA PESSOA

Intensifica a dramaticidade.



PLONGÊ OU PICADO

Câmera posiciona-se acima do seu objeto (ângulo superior).



CONTRA-PLONGÊ (CONTRA-PICADO)

Câmera é colocada abaixo do objeto.



ZENITAL (PLONGÊ ABSOLUTO)

Câmera é colocada no alto do cenário (aponta diretamente para baixo).



CONTRA-ZENITAL

Câmera aponta diretamente para cima.



FRONTAL

Câmera filma o personagem ou objeto de frente.



LATERAL

O personagem é visto de lado (perfil).



TRASEIRO

O personagem é visto por trás.



3/4 (PLANO DE 3/4)

Ângulo intermediário entre o frontal e o lateral.



1/4 (PLANO DE 1/4)

Ângulo intermediário entre o lateral e o traseiro.



3/4 E 1/4



FIXO

Câmera permanece fixa (tripé ou equipamento adequado).



PANORÂMICA

Câmera gira sobre seu próprio eixo (horizontal ou vertical).



TRAVELLING

Deslocamento de câmera (horizontal ou vertical).



TRAVELLING

Utiliza algum tipo de veículo com a câmara na mão.



TRAVELLING

Utiliza algum tipo de veículo com estabilizador.



TRAVELLING

Utiliza algum tipo de veículo com estabilizador



ZOOM

Aproximação (zoom in) ou afastamento (zoom out) ao que é filmado.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Personagem no ângulo de duas paredes: cria sensação de confinamento



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Câmera não enquadra o teto: cria sensação de confinamento.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Personagem se afasta da câmera: cria sensação de solidão.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Personagem se aproxima da câmera: cria sensação ameaça/empolgação.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Câmera alta: faz o personagem parecer pequeno.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Câmera baixa: faz o personagem ser mais importante.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Câmera enquadra o céu: cria sensação de liberdade.



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Câmera na diagonal: cria a sensação de desequilíbrio (tensão interna).



EFEITOS PSICOLÓGICOS

Câmera subjetiva: impressão de olhar a cena (ator /atriz).



RELÂMPAGO

Duração de menos de um segundo.



SEQUÊNCIA

Corresponde a uma sequência inteira do filme (unidade de ação).



CENA

• É o conjunto de planos situados num mesmo local ou num mesmo 
cenário, e que se desenrolam dentro de um tempo determinado, segundo 
o dicionário de cinema de Jean Mitry.

• É um segmento que mostra uma ação unitária e totalmente contínua, sem 
elipse nem salto de um plano ao outro, pela definição de Jacques Aumont.

• Marcel Martin diz que cena é determinada particularmente por uma 
unidade de tempo e de lugar.

• É um trecho de filme com unidade de tempo e de espaço.


