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3 
A LAgArtA e o oLhAr: 

roteiro e pLAno CinemAtográfiCoS 
numA experiênCiA de 

extenSão univerSitáriA1

Humberto Perinelli Neto

Introdução

Em 2008, docentes dos cursos de História e de Geografia de 
instituições de ensino superior (IES) situadas na região do Noroeste 
paulista e que integravam o Grupo de Pesquisa CNPq Centro In-
terdisciplinar de Estudos Regionais (CIER) se propuseram a rea-
lizar mudanças na formação acadêmica e pedagógica de licenciandos 
desses cursos.

A ideia mestra dessas mudanças foi a de oferecer, através das 
contribuições do uso de vídeos na educação, a oportunidade de uti-
lizar a linguagem do cinema, reflexão dialógica sobre os principais 
conceitos e critérios de seleção de conteúdos, bem como a validade 
do ensino desses conceitos estar associada à leitura da realidade dos 

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita dos módulos “Roteiro cinema-
tográfico” e “Plano cinematográfico”, apresentados durante o curso de ex-
tensão universitária envolvendo cinema e educação, realizado no Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do Rio 
Preto/SP.
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alunos e da comunidade à qual pertenciam, uma vez que os curtas-
-metragens a ser produzidos envolveriam a cidade local e as cidades 
da região. 

Para tanto, buscou-se desenvolver debates em torno da relação 
entre tecnologias e educação nas disciplinas voltadas especifica-
mente a refletir sobre as “práticas pedagógicas”. A esse esforço so-
mava-se, por fim, o desenvolvimento de trabalho de conclusão de 
curso, no formato de curta-metragem, por graduando ou grupo  
de graduandos, em diálogo com o docente orientador.

A contar de 2010, após a produção de 33 curtas sobre o Noroeste 
paulista, tal projeto passou também a ser realizado no curso de Peda-
gogia mantido pelo Ibilce – Unesp/câmpus São José do Rio Preto, 
acrescido de algumas especificidades. Nesse caso, a produção dos 
vídeos foi realizada sob a forma de monografia de conclusão das 
disci plinas “Conteúdo e Metodologia do Ensino de História” e 
“Conteúdo e Metodologia do Ensino de Geografia”. 

De acordo com determinadas condições de possibilidade, pre-
tendeu-se aproximar a experiência de produção de curtas -metragens 
no Ibilce com a estética de documentários brasileiros realizados a 
partir da década de 1990, na medida em que houve o privilégio, 
entre outras coisas, da construção “em aberto” de roteiros e da 
parti cipação interativa de professores e alunos durante as monta-
gens (Bayão, 2002; Carrière; Bonitzer, 1996). 

Embora mantivessem o compromisso com a realidade, a criti-
cidade e a cidadania, os vídeos produzidos no Ibilce igualmente 
incor poraram “procedimentos antropológicos”, como a ênfase em 
“episódios fragmentários, personagens anônimos”, a observação 
dos “momentos banais, ordinários”, além da ideia de que “cabe ao 
espectador a tarefa de estabelecer conexões entre os dados sensíveis 
que os filmes apresentam e realidades humanas mais amplas” 
(Mesquita; Lins, 2008).

As condições de produção envolvendo os vídeos do Ibilce men-
cionados também permitem aproximá-los dos documentários bra-
sileiros em questão, uma vez que se trata de produções de baixo 
custo e amparadas, fundamentalmente, na construção de algo “mais 
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humano, mais natural e criativo, buscando a qualidade do filme não 
no aparato técnico e em grandes orçamentos, e sim na essência da 
relação da câmera com a história e seus personagens” (Moletta, 
2009, p.12). 

Para melhor balizar a produção desses curtas-metragens é que 
foi desenvolvido, entre 2010 e 2015, um curso voltado para a dis-
cussão da relação entre cinema e educação, de acordo com a definição 
de extensão universitária proposta pela Unesp (Unesp, 2012). Foram 
delineados, nesse curso, dois módulos especialmente dedicados à ci-
tada “relação da câmera com a história e seus personagens”, a saber: 
“Roteiro cinematográfico” e “Plano cinematográfico”. O foco nar-
rativo deste capítulo tem como base, justamente, a experiência de ter 
ministrado tais módulos.

Lagarta: o texto que é filmogravado

Durante a vivência do módulo “Roteiro cinematográfico”, bus-
camos, inicialmente, apresentar a definição do que é roteiro cine-
matográfico. Para tanto, estudiosos e roteiristas são apre sentados, 
dentre eles, Jean-Claude Carrière, Bonitzer e Doc Comparato:

O roteiro representa um estado transitório, uma forma passageira 
destinada a desaparecer, como a larva ao se transformar em borbo-
leta. Quando o filme existe, da larva resta apenas uma pele seca, de 
agora em diante inútil, estritamente condenada à poeira. [...] Pois o 
roteiro significa a primeira forma de um filme. E quanto mais o pró-
prio filme estiver presente no texto escrito, incrustado, preciso, 
entrelaçado, pronto para o voo como a borboleta, que já possui 
todos os órgãos e todas as cores sob a aparência de larva, mais a 
aliança secreta [...] entre o escrito e o filme terá chances de se mos-
trar forte e viva. (Carrière; Bonitzer, 1996, p.11, grifos nossos) 

O roteiro é a forma escrita de qualquer audiovisual. É uma forma 
literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser 
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convertido em um produto audiovisual. No entanto, sem material 
escrito não se pode dizer nada, por isso um bom roteiro não é ga-
rantia de um bom filme, mas sem um roteiro não existe um bom 
filme. (Comparato, 2009, p.27-8, grifos nossos)

A definição de roteiro é importante por dois motivos princi-
pais. Primeiro, porque ressaltar a efemeridade/transitoriedade do 
roteiro implica a possibilidade de salientar a intrínseca relação exis-
tente entre o cinema e a modernidade. Segundo, a definição em 
questão possibilita problematizar a autoria do filme: ele pertence 
ao roteirista, ao estúdio/empresa cinematográfica; ao diretor ou 
aos atores principais?

Outro aspecto destacado nas reflexões desenvolvidas no mó-
dulo “Roteiro cinematográfico” é a forte relação existente entre 
esse tipo de texto e a descrição, como enfatiza Marçal Aquino, es-
critor e roteirista brasileiro: 

O roteiro é uma peça informativa que deve se limitar a fornecer 
dados para a equipe que vai trabalhar no filme e criar a partir desse 
texto. Roteiro não é produto final, é uma espécie de molde no qual 
você aplica uma resina, retira o produto e o molde permanece lá. 
[...] Um bom roteiro é uma peça de transição, não deve ter ambi-
ções literárias, nem de direção. (Aquino, 2014, [s.p.], grifos 
nossos)

A relação direta entre roteiro e descrição permite refletir sobre 
o que é literário, assim como sobre características da escrita mo-
derna. O momento parece oportunizar reflexões que salientam o 
fato de que, desde o Renascimento, houve, no Ocidente, o diálogo 
com a tradição clássica sobre as figurações artísticas desenvolvidas 
para abordar o real e que, na transição do século XIX para o XX, 
esse projeto registrou forte crise, responsável pela elaboração de 
narrativas mais livres da maneira referencial de abordar o real 
(Auerbach, 2004).
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O próximo passo do entendimento do roteiro cinematográfico, 
tratado como texto efêmero e descritivo, diz respeito à origem do 
conteúdo versado pelos autores que se dedicam a sua elaboração. 
Para tanto, nos valemos da tipologia de ideias apresentadas por 
Doc Comparato (2009):

•	 Ideia	selecionada:	lembranças,	experiências	pessoais	etc.
•	 Ideia	 verbalizada:	 conversas,	 comentários,	 histórias	 alheias	

ouvidas etc.
•	 Ideia	lida:	jornal,	revistas,	livros,	flyers etc.
•	 Ideia	 transformada:	 transformar	 algo	 previamente	 lido	 ou	

visto.
•	 Ideia	proposta:	encomenda	de	um	produtor	ou	editor.
•	 Ideia	 procurada:	 quando	 você	 almeja	 escrever	 sobre	 um	

deter minado tema.

O reconhecimento dessas fontes de informação para a escrita do 
roteiro é pertinente para salientar o que todo filme comporta: a 
impres cindível presença de pesquisa em sua produção; o emprego da 
diversidade de saberes; e, por conseguinte, forte intertextua lidade, 
presente não apenas no roteiro, mas em vários suportes discursivos 
contidos em um filme, caso da trilha musical, do figurino, da foto-
grafia, do cenário, das performances dos personagens, entre outros. 

Esse reconhecimento é fundamental, uma vez que a produção 
fílmica com propósitos educativos tem como base conteúdos esco-
lares, portanto, conteúdos preestabelecidos, que limitam a pro-
dução artística, mas que devem deliberadamente fazer parte dos 
filmes, após realização de pesquisas prévias. 

Além disso, o debate a respeito da origem do conteúdo que 
forma o roteiro cinematográfico auxilia a pensar mais detidamente 
nos limites e possibilidades da construção da narrativa fílmica: 
Como transformar em cena a situação de um romance, de uma 
músi ca, de um poema? De que forma construir um cenário que é 
descrito, que se faz presente num depoimento oral, ou que foi 
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obser vado numa fotografia? Como cinematografar aspectos como 
lembranças, desejos ou medos? 

Por fim, discutimos a distinção entre roteiro original e adap-
tado, distinguindo-os e problematizando-os, a partir de: 1) temas 
como liberdade autoral, mercado cultural, entre outros; 2) compa-
rações entre fonte original e filme; e 3) conceitos, caso de suporte 
discursivo, contexto, apropriação etc. 

Definido o que é roteiro cinematográfico, passamos, então, a 
abordar as etapas que envolvem sua elaboração, conforme apresen-
tação de um esquema composto por: ideia, sinopse, escaleta, argu-
mento e, finalizando, roteiro literário e roteiro técnico (Carrière; 
Bonitzer, 1996; Comparato, 2009; Soares, 2007; Campos, 2009; 
Field, 2001; Moletta, 2014). 

A ideia é apresentada como uma espécie de frase que estabelece 
o interesse principal do filme, seu conflito matriz. Destaca-se que, 
para alguns autores, se um roteirista não consegue resumir o inte-
resse da história em poucas linhas ou palavras, é porque ele não tem 
história. 

Chamamos ainda a atenção para o fato de que as ideias dos 
filmes podem ser captadas nos cartazes de divulgação, seja na 
imagem que os constitui (ver Cisne negro [2010] e o rosto da perso-
nagem principal, apresentado de maneira cindida, para fazer alusão 
aos transtornos psíquicos que possui) ou nas frases que os acompa-
nham (Tropa de elite [2007] é um exemplo, já que a ideia de que o 
filme é um outro olhar sobre a relação existente entre as comu-
nidades, a polícia carioca e as autoridades públicas é apresentada 
pela frase que acompanha a imagem da personagem principal: 
“Uma guerra tem muitas versões. Esta é a verdadeira”).

Feito o debate a respeito do que é a ideia na composição do ro-
teiro cinematográfico, passamos a instigar os participantes do curso 
de extensão a desenvolver uma frase, sob a forma de pergunta, que 
contenha o tema a ser tratado na produção do curta-metragem. 
Desse expediente, foram criadas frases que servem de exemplo: O 
que significava viajar de trem? (curta-metragem a respeito da Es-
trada de Ferro Araraquarense) e De onde vêm e quais são as árvores 
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que existem em minha cidade? (curta-metragem sobre arborização 
urbana). 

Já a sinopse é tratada no curso de extensão como um resumo da 
história, portanto, um pequeno texto contendo início, desenvolvi-
men to e resolução. Nesse texto ficam estabelecidos os personagens 
principais, a ação dramática, o tempo e o lugar dessa ação, e os 
eventos principais que irão compor a história. 

A sinopse serve como um mapa de orientação para o roteirista, 
sinaliza os principais caminhos da história e, principalmente, seu 
desfecho. Dito de outra maneira, na elaboração da sinopse é que o 
autor do roteiro descreve o decurso da ação dramática: isto é, a 
sequên cia da narrativa. 

Quando da elaboração da sinopse, muitos roteiristas desen-
volvem fichas contendo informações diversas sobre cada um dos 
personagens, como seus dados, seus hábitos e costumes, religião, 
situação financeira, dados biográficos, perfil psicológico, crenças 
religiosas e filosóficas etc.

Para fins didáticos, aproximamos a sinopse da redação. Convi-
damos os alunos, então, a elaborar um texto, tendo como mote o 
desenvolvimento da ideia expressa no modelo de frase mencionado, 
e com a preocupação de que o texto contenha início, meio e fim. 
Além disso, pedimos que os alunos elaborem fichas contendo traços 
físicos/sociais/psicológicos essenciais dos personagens prin cipais, 
segundo modelo apresentado. 

Muito em função de perguntas encaminhadas pelos próprios 
participantes do curso de extensão envolvendo cinema e educação é 
que se indicam paralelos existentes entre a definição de sinopse 
apresentada e a de sinopse publicada em sites e demais publicações 
voltadas para a divulgação de filmes, ressaltando que igualmente 
comportam a preocupação com o resumo do filme em tela, embora 
a extensão do conteúdo (menor no segundo caso) e a intencionali-
dade (artística no primeiro e comercial no segundo) que carregam 
sejam diferentes.

Ideia e sinopse formam em conjunto a elaboração de parte do 
roteiro cinematográfico conhecida por enredo. Após a apresentação 
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da sinopse, problematizamos o termo “enredo”, por meio de refle-
xões acerca da etimologia dessa palavra: 

substantivo masculino
1 ato ou efeito de enredar(-se); enredamento
2 sucessão de acontecimentos que constituem a ação, em 

uma produção literária (história, novela, conto etc.); en-
trecho, trama

 Ex.: fascinante o e. daquela peça teatral 
3 episódio complicado, confuso; mistério, segredo
 Ex.: e. palacianos 
4 intriga, mexerico
 Ex.: vive fazendo e. da vizinhança 
5 artifício enganoso; ardil, ludíbrio
 Ex.: caiu no e. do sócio e teve grande prejuízo 
6 informação falsa ou controvertida; mentira
 Ex.: fez declaração pública repleta de enredos 
7 Rubrica: indústria têxtil. Tecido entramado. 

(Houaiss, 2009) 

Atingimos, na sequência, a discussão sobre escaleta. É nessa 
parte da composição do roteiro que são respondidas perguntas 
como: Quais as cenas que irão informar o conteúdo da história? Em 
que ordem elas aparecerão? 

Ao elaborar a escaleta, o autor já estará traba lhando a estrutura 
narrativa de seu roteiro (macroestrutura), ou seja, a escrita do ro-
teirista adquire, a partir deste ponto, contornos especificamente 
cinematográficos.

Visando a melhor apropriação possível do conceito de escaleta 
para elaboração do roteiro é que sugerimos aos participantes do 
curso de extensão que promovam uma espécie de fragmentação  
da redação elaborada por ocasião da sinopse, tendo como base a 
divisão desse texto segundo os ambientes em que a trama é desen-
volvida, sejam eles previstos explícita e/ou implicitamente. 
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O exercício envolvendo a definição de escaleta permite apro-
fundar a compreensão do conceito de cena e sua distinção de plano 
cinematográfico, à medida que discutimos a relação entre am-
bientes, cenas e registros fílmicos. 

O próximo passo envolve o entendimento do que é argumento. 
A ênfase aqui é apresentá-lo como sendo o esquema estrutural de 
um roteiro, contendo o cabeçalho e a síntese de cada cena, o que 
denota maior apuro com a sequência narrativa. Nessa etapa de 
construção do roteiro, o autor “mergulha” nas cenas e passa a 
marcá-las, de modo mais sistemático, acrescendo-lhes informações 
mais detalhadas sobre o cenário e as personagens. 

Para o desenvolvimento do argumento, pedimos que os parti-
cipantes do curso de extensão passem a preencher cada um dos 
tópi cos formados pela constituição da escaleta, tornando mais dila-
tado e preciso o texto em elaboração. 

Na sequência, enfatizamos que a escaleta e o argumento igual-
mente configuram uma parte específica da produção do roteiro 
cine matográfico, a saber: o tratamento. Também com base na eti-
mologia, problematizamos a palavra “tratamento”, estabelecendo 
relações entre seu sentido e o do enredo:

substantivo masculino
1 ação ou efeito de tratar(-se); trato
2 maneira de receber ou de ser recebido; acolhimento, re-

cepção
3 alimentação habitual; passadio, trato
4 medicina. Modo de cuidar ou paliar; conjunto dos meios 

empregados na cura
5 título honorífico ou de graduação
6 gramática, estilística. Forma de referência ao interlocutor, 

muitas vezes especial, hierárquica ou protocolar, p. ex., 
Vossa Majestade para reis, Vossa Excelência para presi-
dentes, prefeitos, juízes etc., Vossa Santidade para o papa, 
Vossa Magnificência para reitores de universidades, Vossa 
Senhoria para funcionários públicos graduados e para a 
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correspondência comercial, bancária etc.; títulos profis-
sionais (doutor, professor etc.) e patentes militares (tenente, 
capitão etc.); podem ser antecedidos de senhor/senhora, us. 
sozinhos em situações de respeito e cortesia; em casos de 
aproximação por faixa etária, familiar, cotidiana, seu e 
dona.

(Houaiss, 2009)

A preocupação aqui é salientar que o texto base do roteiro 
forma do pelo enredo (ideia e sinopse) ganha estrutura de escrita 
cine matográfica, propriamente dita, quando recebe o tratamento 
(escaleta e argumento). 

Finalmente, atinge-se o roteiro literário¸ isto é, a parte do rotei ro 
voltada ao trabalho detalhado do conteúdo das cenas (micro-
estrutura). Cabe, na escrita do roteiro literário, indicar os principais 
elementos de cena: qual/is personagem/ns participará/rão; quais 
serão as movimentações dos personagens; quais diálogos serão tra-
vados; qual/is o/os conflito/s que o filme comportará; qual será a 
extensão do filme; qual ritmo interno adotar etc. 

Nessa etapa, o texto passa das mãos do roteirista para as do 
dire tor, daí o emprego do termo “roteiro literário”, pois se encerra 
o processo de escrita (litera) e preocupa-se com a filmagem do texto 
e o acréscimo de todos os demais elementos constituintes da narra-
tiva cinematográfica. A ocasião é propícia para aprofundar o enten-
dimento estabelecido sobre roteiro/roteirista.

Na conclusão desse módulo, salientamos que o roteiro deve se 
pautar pela existência de conflito(s) dramático(s), isto é, pela 
presen ça de ações/situações inusitadas e, por isso, capazes de 
alte rar o horizonte de expectativas do público, mantendo-o atento 
à narrativa fílmica, sob o signo da surpresa, do suspense e do 
embaralhamento. 

Para tanto, apresentamos nesse momento alguns trechos de 
filmes, visando destacar os conflitos dramáticos que comportam, 
permitindo, assim, uma reflexão sobre a posição que ocupam e o 
efeito que geram. 
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Olhar: a escrita da narrativa fílmica com a câmera

Quando da vivência do módulo “Plano cinematográfico”, 
reto mamos as fases que compõem a elaboração do roteiro, desta-
cando o que se denomina por roteiro técnico. 

Trata-se, nessa ocasião, de apresentar o roteiro técnico como 
sendo o momento em que o diretor interfere no texto elaborado 
pelo roteirista, de modo a nele incluir a presença da câmera, sons, 
luzes, figurinos, elementos de ambientação dos cenários e formas 
de dividir e juntar as cenas. 

Dito isso, provocamos o reconhecimento de que estamos tra-
tando do momento em que passam a ser necessários, principalmente, 
o emprego de câmera, instrumentos musicais e equipa mentos de 
som, holofotes e lentes de filmagens, além de conhecimentos sobre 
tecidos e vestimentas, bem como sobre materiais e técnicas utilizadas 
na composição de cenários.

Procuramos, assim, construir entendimento sobre o adjetivo 
“técnico” que acompanha o termo “roteiro”, enfatizando que: 
1) abriga saberes sobre certos fazeres (técnicas); bem como 2) ins-
trumentos/utensílios cuja utilização é indispensável (tecnologias).

Na esteira desse debate, cabe registrar que a exploração do lé-
xico “roteiro técnico” favorece ainda o enfrentamento de outras 
duas questões: o papel do diretor e o trabalho coletivo no cinema.

Nesse ponto do curso de extensão universitária, nosso objetivo 
é apresentar o diretor como sendo o responsável por definir os sa-
beres e as tecnologias presentes no filme. Isso porque cabe a ele a 
organização da equipe de trabalho. É, justamente, no diálogo com 
cada integrante da equipe (atores e técnicos) que o diretor lidera um 
processo artístico que resulta na construção estética do filme. 

Disso resulta o reconhecimento de que o diretor deve ser por-
tador de muitos saberes, mas, acima de tudo, deve atuar como 
media dor para que os especialistas desempenhem suas habilidades 
e competências da melhor maneira possível (Kelisson, 2007). 
Enfati zamos, então, que o grande diretor é alguém que sabe como 
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construir um filme e, reconhecendo o inerente caráter coletivo do 
trabalho no cinema, age propositivamente nesse sentido.

Como o curso de extensão envolve cinema e educação, trata-se 
nessa altura da vivência do módulo “Planos cinematográficos” de 
traçar paralelos entre o diretor de cinema, o docente e o gestor 
esco lar, considerando a importância da mediação nos processos 
formativos, por meio da vivência de autonomia e reconhecimento 
dos saberes (Freire, 2011; Tardif, 2002).

Do ponto de vista histórico, esse momento do curso de ex-
tensão é propício para refletirmos sobre a ideia de que o cinema é 
um campo artístico específico, por ser um filho dileto da moder-
nidade, dada a forte presença da tecnologia e da divisão social do 
trabalho na composição dos filmes.

Pensado o roteiro técnico, passamos para a definição de plano 
cinematográfico. Inicialmente, destacamos que o plano envolve a 
maneira como é operacionalizado o enquadramento da cena, por-
tanto, o modo como o diretor pretende que a cena seja vista pelo 
espectador. Argumentamos, portanto, que o plano cinematográ-
fico revela o olhar que o diretor deseja imprimir ao tema/assunto 
abordado no filme.

A opção por um determinado plano não se resume a uma 
questão técnica, pois cada plano permite criar um determinado 
sentido/sentimento em relação ao que é visto. Sendo assim, o plano 
cinematográfico é um elemento narrativo, quando pensamos a 
composição da linguagem fílmica (Moletta, 2014; Deleuze, 1985; 
2009; Aumont et al., 2005).

A essa altura, surge a oportunidade para discutir questões 
impor tantes envolvendo, por exemplo, a autoria no cinema, a re-
lação existente entre ideologia e cinema, a autonomia do diretor 
diante dos interesses dos produtores e dos estúdios cinematográ-
ficos, bem como os estilos/escolas cinematográficos. Nesse mo-
mento, a discussão é embasada na história do cinema (inclusive a 
experiência brasileira). 

Após a definição do plano cinematográfico, nosso enfoque é a 
apresentação sumariada dos planos mais empregados na produção 

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   72 17/08/2016   16:47:24



VER, FAZER E VIVER CINEMA 73

fílmica: plano geral, plano aberto, plano americano, plano médio, 
plano fechado, close-up, plano sequência, plano subjetivo, plano 
conjunto e plano detalhe. A exposição sobre cada plano é acompa-
nhada da apresentação de fragmentos de filmes capazes de ilustrar 
as características de cada um desses enquadramentos.

Antes da apresentação dos planos cinematográficos, porém, 
destacamos que cada um deles carrega certos sentidos e usos, em-
bora sejam alvos de reelaboração e ressignificação por parte dos 
dire tores, tendo em vista a maneira como são postos a dialogar com 
outros elementos da linguagem cinematográfica, caso do cenário, 
dos personagens, da trilha sonora, entre outros.

O plano geral está, normalmente, associado a duas situações. É 
utilizado no começo de uma sequência para passar ao espectador a 
referência do local onde acontece a ação, pois permite visualizar de 
maneira panorâmica o cenário. Sendo assim, está fortemente rela-
cionado à preocupação com o estabelecimento de referência geo-
gráfica. Por outro lado, ao valorizar o espaço, permite desenvolver 
narrativas voltadas para temas como crises e catástrofes ambien-
tais, guerras siderais e invasões alienígenas, entre outras situações 
desse tipo.

Na sequência, abordamos o plano aberto, ressaltando que este 
igualmente valoriza a visualização do ambiente, entretanto, preo-
cupa-se com a observação de maior número de detalhes na cena. 
Além disso, colabora para a construção psicológica e moral dos 
personagens, à medida que estes – totalmente visualizados nos am-
bientes que formam as cenas – são vinculados aos sentidos asso-
ciados às paisagens. Exemplo disso são os filmes de western, em que 
a rudeza típica do Oeste norte-americano reflete e é refletida na 
brutalidade dos homens que nele habitam. 

Propomos ainda outra discussão sobre o plano aberto com os 
extensionistas. Ressaltamos que este é propício para caracterizar 
melhor as reações corporais dos personagens e, assim, construir 
certas identidades e perfis, à medida que possibilita a visualização 
de altura, vestuário, jeito de andar e, de modo geral, a maneira de 
estar no ambiente. Sendo assim, podemos argumentar que se trata 
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de um plano que busca traçar relações de sentido entre o espaço e o 
corpo humano.

O terceiro plano que apresentamos é o plano americano, que 
permite visualizar o personagem acima dos joelhos e, assim, enfa-
tizar gestos relacionados, especialmente, às mãos e ao tronco. Dada 
a construção do personagem via expressão corporal, o plano ameri-
cano passou a ter emprego muito mais amplo do que aquele que lhe 
era destinado originalmente, isto é, o de tornar possível a visuali-
zação do manejo de revólveres nos duelos apresentados em filmes 
de western. Apresentamos, então, cenas de novelas, anúncios co-
merciais e reportagens que empregam esse tipo de plano cine-
matográfico, ressaltando, assim, a forte presença dele na construção 
das imagens atuais.

Na continuidade, discutimos o plano médio, destacando que 
este possibilita enfatizar os gestos largos (relacionados ao tronco e à 
cabeça), bem como avançar no estabelecimento do contato entre 
personagem e telespectador, ao criar uma espécie de “intimidade 
respeitosa”. Não por coincidência, a televisão dele se apropriou, 
espe cialmente para enquadramento dos apresentadores de telejor-
nalismo (os chamados “âncoras”). Esse plano intensifica a valo-
rização dos personagens, embora ainda permita a visualização do 
cenário, que passa a constituir o pano de fundo da cena. 

O quinto plano cinematográfico apresentado é o plano fe-
chado, responsável por permitir a visualização dos personagens a 
partir da altura dos ombros. Nesse plano, o cenário é tratado 
apenas como menção, sendo o personagem, de fato, o alvo prin-
cipal da câmera. É tido como o mais adequado para retratar as 
emoções e dramas inter nos dos personagens, expressos em reações 
e gestos faciais, po si ções da cabeça, tais como um meneio, uma pis-
cadela, uma lágrima, um sorriso, um franzir da testa, entre outros. 
Além disso, é propício para valorizar os diálogos desenvolvidos 
pelos personagens.

Temos ainda o close-up, isto é, o plano em que ocorre a dimi-
nuição gradativa e sequenciada do campo ótico da câmera cinema-
tográfica em direção ao ponto central da face do personagem. Tal 
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plano permite potencializar os efeitos obtidos com o plano fechado, 
ou seja, retrata as emoções e dramas internos dos personagens, 
expres sos em reações e gestos faciais. Empregado nos olhos, per-
mite criar efeitos como rememorações, acesso aos pensamentos, 
entre outras situações associadas à exploração psicoemocional do 
personagem. 

O plano sequência é um dos mais interessantes e desafiantes do 
ponto de vista técnico. Trata-se de plano cinematográfico em que a 
câmera acompanha (a partir de qualquer direção) o personagem 
numa cena, sem cortes, potencializando assim o efeito de realismo. 
Exige destreza no manuseio da câmera, controle do cenário em que 
se desenvolve a cena, e capacidade de sustentar o texto por parte 
dos atores, mediante possíveis imprevistos. 

Temos também o plano subjetivo, isto é, o que tenta simular o 
olhar da personagem e, por isso, é muito empregado em filmes de 
terror e de suspense. Trata-se de um plano extremamente emo-
cional, destinado, justamente, a criar situações de prazer e pânico, 
principalmente. Tal qual o plano sequência, o plano subjetivo am-
plia o “efeito de real” da cena cinematográfica.

Ao mencionar o plano sequência e o plano subjetivo, pro-
pomos uma reflexão sobre o motivo de estes serem mais empre-
gados na composição dos filmes produzidos nas duas últimas 
décadas: inten sificação do voyeurismo? Aprofundamento da dimi-
nuição da distância existente entre narrador e observador? Re-
flexos de um cinema cujo público é fortemente marcado pela 
saturação de sentidos provocada pela vida moderna?

Apresentamos também o plano conjunto, destacando se tratar 
de opção de enquadramento em que o espectador visualiza mais de 
um personagem na cena. Este é empregado, portanto, para cons-
truir situações que envolvam uma coletividade, como encontros, 
reuniões, transeuntes caminhando pela rua e demais situações 
desse tipo. 

Finalmente, debatemos o plano detalhe, frisando que este é 
empre gado para enfatizar pormenores do personagem, cenário ou 
objeto. É igualmente bastante empregado em filmes de terror e de 
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suspense, já que é válido para gerar certa curiosidade, apresentar 
determinadas informações e/ou ocultar objeto/personagem, na 
medida em que exige encurtamento/fragmentação do olhar sobre o 
ambiente em que se desenvolve a cena. 

A discussão sobre planos cinematográficos é ainda comple-
mentada pela exposição de alguns movimentos/ângulos de câmera 
e seus efeitos narrativos (plongê, contraplongê, panorâmica hori-
zontal, panorâmica vertical, zoom, travelling, chicote e nervosa). 
Além disso, apresentamos os tipos de direcionamentos de câmera e 
os sentidos que comportam (frontal, perfil, ¾ e nuca). Assim como 
na abordagem dos planos, trata-se de apresentar nessa parte do 
módulo vários trechos de filmes para que os participantes do curso 
possam visualizar os movimentos/ângulos de câmera.

Encerramos o módulo frisando que os planos e movimentos/
ângulos de câmera são importantes para a composição da lin-
guagem cinematográfica. O sufixo gráfico que acompanha o termo 
cinema, aliás, é constituído, especialmente, pelas opções que o di-
retor faz, justamente, em relação aos planos e movimentos/ângulos 
de câmera, pois permitem imprimir certas marcas à narrativa fíl-
mica que se pretende elaborar.  

Considerações finais

Pensar sobre a definição e as características que envolvem o ro-
teiro e o plano cinematográficos permite estabelecer novo sentido e 
nova compreensão sobre as narrativas fílmicas, com destaque para 
o reconhecimento de que suas estéticas são forjadas no trato das 
tensões, das intenções e das apropriações que as constituem.

O entendimento do roteiro oportuniza pensar na relação exis-
tente entre texto e imagem, considerando que o primeiro serve de 
base para o segundo, podendo ser compreendido como uma espécie 
de lagarta a se transformar numa borboleta.

Já a compreensão do plano permite reconhecer que o olhar pro-
duzido pela câmera cinematográfica não é neutro, pois responde 
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não apenas ao que é registrado, mas também, e especialmente, à 
maneira como é registrado o real que se pretende focar.

No fundo, então, o enfrentamento do roteiro e do plano cine-
matográfico comporta, em boa medida, a possibilidade de pro-
mover certa “alfabetização cinematográfica”, em que pese esse ato 
estar associado ao reconhecimento das implicações éticas que o  
ato de filmar enseja.

Considerando a forte presença das imagens fílmicas nos dias 
atuais, refletir sobre a escrita e o enquadramento que as constitui 
parece ser um bom motivo para que a universidade promova a 
exten são de conhecimento à sociedade. 
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