
Instruções para gravação de vídeo caseiro 

1. Produza um roteiro: Você pode escrever exatamente o que será dito, ou levantar 

tópicos a serem explorados ao longo da gravação. 

2. Escolha um ambiente organizado, confortável, silencioso e com boa iluminação. A 

fonte de luz deve estar atrás do celular, iluminando seu rosto. Se possível, faça uso 

da luz natural. O ambiente de gravação não deve ter ruídos. Um bom áudio é 

importante para melhor compreensão do conteúdo explanado em sua apresentação. 

Os celulares já possuem microfones com redução de ruídos. Porém, os microfones 

acoplados aos fones de ouvido costumam captar áudios de maior qualidade e são 

recomendados para gravar seu vídeo. 

3. Evite camisetas regatas, esportivas, listradas ou muito estampadas.  

4. A gravação deve ser feita na posição horizontal (celular deitado). Verifique as 

configurações de seu celular e selecione a melhor qualidade para gravação - 

idealmente em HD (1280x720px) ou Full HD (1920x1080px). A câmera principal 

costuma ter qualidade superior à frontal. 

5. Use as linhas de orientação da tela do celular para ajustar o enquadramento. 

6. Evite gravar segurando o celular. Apoie o aparelho em uma superfície reta ou use 

um tripé. 

7. Mantenha o enquadramento acima da cintura e evite ficar muito próximo da câmera. 

8. Se desejar inserir imagens ou textos posteriormente (edição), posicione-se em um 

dos cantos da tela, de forma a deixar um espaço livre ao seu lado. 

9. Faça uso de fone de ouvido com microfone para direcionar o som. 

10. Grave um minuto de teste. Reproduza o vídeo em seu computador e verifique a 

qualidade das condições técnicas. Ouça o áudio tanto com fones de ouvido quanto 

diretamente do computador. Assista ao vídeo em tela cheia e em tamanho reduzido. 

Faça as alterações necessárias para a nova gravação. 

 

Dicas de áudio: 

https://www.youtube.com/watch?v=bKDJR64PN4o 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag5BaIc6uMM 

 

Dicas de iluminação: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqxA_ub-kqI 

https://www.youtube.com/watch?v=dUvcMvG5IXI 
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Dicas de Enquadramento: https://www.youtube.com/watch?v=_KExW6nwHTE 
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