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Curso

O roteiro na
Produção Audiovisual

Elementos da Narrativa 

Audiovisual:
enquadramento, planos e 

ângulos

Enquadramento e plano

Enquadramento: É delimitar os componentes que
farão parte de uma cena. Enquadrar é decidir o que
irá aparecer na tela e determinar como o
expectador irá perceber.
Pode ser fixo ou móvel.

Plano: é a proporção que uma pessoa ou objeto é
enquadrado, e que pode influenciar nas emoções do
expectador.

Cena:

unidades dramáticas de 
ação contínua, local em 

que acontece uma ação.
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Tipos de Planos

Grande Plano Geral

Mostra uma paisagem ou um cenário completo

Pode iniciar um filme, orientar local.

Tipos de Planos

Plano Geral

Normalmente mostra os pés e cabeça de um personagem.

Apresenta um personagem em uma cena. Mostra elementos

de uma cena.
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Tipos de Planos

Plano Americano

Mostra pessoas da cabeça a altura dos joelhos. Traz uma
identificação com o personagem, suas reações. Movimentação do
personagem.

Tipos de Planos

Plano médio

Mostra personagem do ombro para cima. 

Enfatiza as emoções vividas. Visão interior do personagem.
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Primeiríssimo Primeiro Plano 

(close)

Mostra o rosto. Aumento da carga dramática, expressiva do 

personagem.

Plano conjunto

Mais de um personagem em uma cena, entrevistas e diálogos.

Novelas usam muito.
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Plano detalhes

Chama a atenção para um objeto, parte de corpo

Aumenta a carga dramática de uma cena.

Ângulos
É a relação de altura ou inclinação que a câmera está de seu 

objetivo filmado:

Ângulo normal

Câmera no 

mesmo nível 

do olhar

Ângulo Plongée

Câmera está acima 

do nível do olhar

Ou de cima para 

baixo

Transmite (inferioridade, 
submissão, respeito, 

mensagem importante, 
etc) 

Contra-Plongée

Câmera está 

abaixo do nível do 

olhar, ou de baixo 

para cima

Transmite 

(superioridade, 

controle, domínio, 

medo, etc)

*Plongée

*mergulho em Francês
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Dica de 
aprofundamento de 
estudos

Exercícios para 
treinar o olhar: ao 
assistir filmes tente 
identificar nas cenas:

a) enquadramento,

b) planos 

c) Ângulos


