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Ângulo: É o enquadramento da imagem definido pela posição da 
câmera, podendo ter variações, como o ângulo alto (ou “plongé” ) , 
em que o foco principal é filmado de cima para baixo; o ângulo 
baixo (ou “contra-plongé” ), em que a posição é inversa, sendo de 
baixo para cima; e o ângulo plano, com a câmera horizontal, a 
imagem de frente para a câmera. 

Animação: Sequência rápida de imagens, cujo efeito visual é 
a sensação de movimento. Pode-se também descrever como 
ilustração ou arte em movimento. Este processo costuma ser aliado 
à ilustração, uma vez que desenhos acabam tendo essa referência. 
No entanto, é possível utilizar muitas outras técnicas como stop 
motion, computação gráfica em 2D ou 3D ou motion graphics. 

Arte com Lettering: Introdução de informações pertinentes e 
complementares ao que é apresentado na tela da audiência. Podem 
ser estáticas ou com suaves movimentos. Exemplos de uso: Nome 
do apresentador / Identificação de um local / Telefone para contato 
/ Frase de destaque 

Audiência: Conjunto de pessoas que estão assistindo a 
transmissão do programa. 

BG ou Background (vídeo): Imagens que ficam nas telas ao fundo 
do cenário / atrás do apresentador. Podem ser estáticas ou com 
suaves movimentos. Exemplos de uso: Vídeo-Cenário / Tema do 
programa, do quadro ou do momento do evento.  

BG (áudio): Trilha musical que permanece tocando ao fundo 
enquanto o apresentador fala. Serve para dar dinâmica e ritmo ao 
programa.  

B-Roll: Recurso utilizado para dar dinâmica às cenas. Se caracteriza 
por ser uma filmagem simultânea ao da câmera principal, mas em 

INTRODUÇÃO 

Este documento foi desenvolvido com o 
objetivo de contribuir para o aprimoramento 
dos profissionais de eventos que, diante desta 
nova realidade, encaram o desafio de continuar 
fazendo o maravilhoso trabalho em que já são 
experts, porém em um novo formato, com um 
novo vocabulário e, principalmente, novas 
possibilidades. 

Sabemos que estas nomenclaturas são 
dinâmicas e não pretendemos estabelecer uma 
única verdade, portanto, estamos abertos a 
contribuições para que uma nova versão, mais 
lapidada e completa possa ser lançada em 
breve.   

Dedicamos esta compilação a todos os 
invisíveis e incansáveis profissionais que dão 
corpo e são a alma dos eventos. 

George Saguia 
Diretor Artístico 
george@toolseventos.com.br
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lettering, para Encerramento do programa. Normalmente é feita 
para apresentar as conclusões do programa. Pode conter uma 
animação do KV do programa. Ao final entram os créditos da 
produção do programa. 

Vinheta de passagem:  Composição animada curta (entre 05 e 10 
segundos) com o tema do programa. Dá a saída e o retorno dos 
intervalos. Pode ser feita como uma derivação da Vinheta de 
Abertura ou uma animação do KV do programa. Pode também se 
referir a uma chamada para marcar a abertura de um quadro ou de 
um momento do programa. 

Webcast: Transmissão de áudio e vídeo utilizando a tecnologia 
streaming media (on demand) ou live streaming 

Wipe: efeito de transição no qual duas imagens dividem a tela. 

WP ou Workprint: Vídeo do projeto inacabado. Pode conter cenas 
extras ou cortadas, assim como variar em qualidade. 

Zoom: Fechamento ou abertura do quadro fotográfico.  

Zoom in: Recurso de lente da câmera em que ao aproximar um 
objeto ou uma pessoa, fecha o quadro fotográfico 

Zoom-out: Recurso de lente da câmera em que ao afastar um 
objeto ou uma pessoa, abre o quadro fotográfico.  

 

Para colaborar com o desenvolvimento da 
próxima atualização deste glossário, envie uma 
mensagem com sua sugestão para: 

george@toolseventos.com.br 
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