
Muitos dos aparelhos que temos em casa podem gerar
boas imagens, com dicas simples. Entre eles, celular,
máquina fotográfica, tablet, webcam, entre outros

COMO GRAVAR VÍDEOS COM O 
CELULAR EM POUCOS PASSOS

GRAVE 
VOCÊ
MESMO



1
PREPARAÇÃO

CONTEÚDO
Escreva alguns pontos 
importantes, resumindo os 
principais itens que serão 
apresentados no vídeo.

Escolha conteúdos 
relevantes, que 
agreguem valor às
pessoas. Ao falar, seja 
natural. Seja você mesmo.



A LENTE
O processo de limpeza é simples.

Um pano felpudo, uma flanela limpa
ou papel toalha já é o suficiente para
garantir a limpeza. Basta ter cuidado

para não usar algo que arranhe ou
danifique a lente do seu celular. 2

PREPARAÇÃO



3
RESOLUÇÃO
DA IMAGEM
A maioria dos celulares
hoje em dia contam com
alta resolução (Full HD ou 4K). 
No entanto, geralmente,
estas opções estão desativadas
para que o dispositivo não fique
sobrecarregado de imagens pesadas.
 

Caso queira imagens com mais
qualidade, ajuste a resolução da
câmera para a máxima disponível.
Apesar de consumir mais espaço
de armazenamento, isso garante
que as imagens tenham uma 
qualidade superior. Se estiver gravando com celular, 

ative o modo “avião” para evitar
interrupções e alertas sonoros. 

PREPARAÇÃO



CENÁRIO
Verifique previamente o local!

Evite um fundo com a parede
totalmente lisa. Use um cenário
com elementos ao fundo, mas 

evite muitos elementos 4Deixe o fundo clean!

Se puder, use um tripé para celular.
Na falta de tripé, empilhe alguns
livros ou caixas onde seu celular

possa ficar numa posição segura,
de forma que não caia e para que

o enquadramento fique bom.

PREPARAÇÃO



gravAÇÃO

ENQUA

Faça testes até que o enquadramento
fique ideal. O celular deve ficar na altura
dos olhos da pessoa que está sendo 
gravada.

SEM ESPAÇO

MUITO ESPAÇO

PERFEITO5 Deixe um pequeno espaço entre 
a cabeça e a margem superior.

Evite deixar pouco ou muito 
espaço entre a cabeça do entrevistado
e a margem superior da tela.

USE O CELULAR SEMPRE NA HORIZONTAL

DRAMENTO



6Você pode aproveitar a luz natural, mas
muito cuidado para não deixar sombras.

Evitar contra luz e locais com baixa
luminosidade. A câmera não pode estar

de frente pra fonte principal de luz.

O correto é que a  câmera esteja “de
costas” para a fonte de luz principal.

A iluminação da pessoa a ser gravada
não pode ter menos intensidade do

que a luz de fundo.

ILUMINAÇÃO
gravAÇÃO



FOCO
Veja na câmera se o seu
rosto ou cena estão nítidos!

A pessoa que será gravada
deve ficar longe de objetos
com muito contraste.
O ideal é que ela fique 
longe do fundo, isso ajuda 
a manter o foco. 

Ela deve se mexer pouco 
durante a entrevista, mas de 
forma que a sua postura no 
vídeo fique natural.7

gravAÇÃO



ÁUDIO
Coloque o aparelho o mais próximo

possível da pessoa a ser gravada. Ela
deve falar num volume de vozconfortável,

mas nunca com pouca intensidade.

Evite locais com muitos ecos e
ruídos. Escolha um lugar que

não tenha barulho em volta:
pessoas, TV, som, etc 8

gravAÇÃO

Se possível, utilize um microfone 
de lapela ou um gravador. Hoje
encontramos um variedade 
acessível desses equipamentos

Se estiver usando celular, use um tripé ou
apoie o aparelho em algum lugar. Além de
mais estabilidade, você evita que sua mão

cubra algum dos microfones do celular,
causando perda da qualidade do áudio.



BOA
GRAVAÇÃO!


