
Vídeos de bolso



Olá! ;)

 Com um pouco de imaginação, olhar apurado e disposição para conhecer algumas soluções de criação, edição e publicação de 

vídeos, é possível contar histórias muito interessantes a partir de ferramentas digitais fáceis de manusear como o telefone celular.

 É muito provável que agora mesmo você tenha um aparelho desses no seu bolso ou bolsa, ou ao lado do computador que usa neste 

momento de leitura. Também são grandes as chances de que você esteja acessando essa apresentação direto do seu celular, por 

que não?!

 Para se ter uma ideia do potencial desses aparelhos portáteis, no começo deste ano os cinemas brasileiros exibiram o filme 

independente Tangerine (2015, Sean Baker / Chris Bergoch), um longa-metragem de 88 minutos gravado com três telefones celulares.

 Tudo bem. Você provavelmente quer fazer um filme mais curto. Para os vídeos de bolso o ideal é que  não ultrapassem os 5 minutos. E 

é para dar dicas como essa, além de uma explicação técnica sobre como este meio de comunicação pode ser um ótimo aliado 

para as histórias que você quer contar, é que iremos nos encontrar por aqui nas próximas 2 semanas.

 Passa muito rápido. Portanto, vamos  aproveitar ao máximo essa troca e já separar o material principal para participar desse curso: 

uma câmera  portátil e uma ideia inspiradora.
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Comunicação

 Comunicar é partilhar algo, é tornar comum.

 Na base, a comunicação acontece quando o emissor, por meio de um canal de comunicação comum, entrega uma 
mensagem ao receptor.

 Ao longo da história, as formas de comunicação se tornaram mais amplas. São os mecanismos que chamamos de 
“meios de comunicação”.

 A partir principalmente da Revolução Industrial, esses meios se sofisticaram e ampliaram sua capacidade de alcance, 
com um público cada vez maior. Desenvolveram-se a imprensa, a fotografia, o telégrafo, o telefone, o rádio e o cinema.

 No Brasil, a televisão chegou em setembro de 1950  e mudou a forma do mundo se comunicar. Tanto que em 20 de julho 
de 1969 quase 1/3 da população mundial na época – mais de 600 milhões de pessoas – acompanhou pela televisão, ao 
vivo, a chegada do homem à lua.

 Em 1989, depois de quase uma década de pesquisa, o americano Tim Berners Lee apresentou ao mundo o World Wide
Web (www), ambiente gráfico que, aliado à interface visual Windows, permitiu a popularização da internet no planeta.

 A conexão entre pessoas por meio da internet transformou por completo a comunicação mundial.



Internet 

 A internet é um espaço plural, onde se manifestam muitas vozes, sem fronteiras geográficas ou espaciais, na medida em que se pode falar 
e trocar informações em qualquer lugar do mundo e em tempo real. 

 Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), quase metade dos brasileiros já usava a internet regularmente em 2014, com 
acesso médio de 4h30 a 5h por dia. Faça as contas...

 Também segundo a PBM 2015, o uso de aparelhos celulares para acessar a internet (66%) já competia, em 2014, com o uso por meio de 
computadores (71%). Na pesquisa anterior, esses índices eram de 40% e 84%, respectivamente. O uso de redes sociais influenciou esse 
resultado de maneira importante.

 As redes sociais chegaram como um mecanismo de rompimento do controle da informação, antes exercido por grupos fechados. Mas isso 
também não quer dizer que há acesso livre à informação, já que a internet está também sobre o controle de grandes monopólios.

 Há alguns anos estudiosos e pensadores contemporâneos têm falado sobre novos conceitos como sociedade midiatizada, sociedade da 
informação, cultura da convergência, cultura da conexão, o certo é que a mídia moderna e a circulação de conteúdos nos meios de 
comunicação passam por uma grande mudança.

 Essa transformação provocada pela tecnologia modificou o paradigma de profissões como o jornalismo e o cotidiano dos veículos de 
notícias. No mundo todo, a audiência de vídeos online cresce em velocidade e alcance, evidenciando uma mudança de 
comportamento irreversível das próximas gerações.



Vídeos de bolso

 Muita gente que trabalha com comunicação, mídias digitais, audiovisual, arte e educação vêm utilizando o termo “vídeo de bolso”
para se referir a um modo de produzir vídeos utilizando tecnologias acessíveis e portáteis.

 A partir de dispositivos móveis com câmeras acopladas – como os smartphones, celulares, tablets, câmeras fotográficas digitais 
compactas – qualquer pessoa pode gravar, produzir, receber e transmitir fotos e vídeos.

 Esses dispositivos são na verdade híbridos que acabam incorporando características e funções de outros aparelhos e estão associados 
diretamente a um processo de convergência de mídias.

 O site www.midiatismo.com.br traz uma reflexão interessante sobre como os vídeos se relacionam com a internet. “A grande diferença 
que o consumo de vídeos através de plataformas digitais como a internet traz em relação aos meios tradicionais como a televisão é a 
escolha. Com a TV aberta você assiste o que está passando, com a TV por assinatura você tem alguns filtros, mas apenas com a internet 
você assiste o que você quiser, a hora que quiser e onde quiser.” [Leia íntegra aqui]

Para produzir o seu primeiro “Vídeo de Bolso”, é importante entender:

-Qual a mensagem quero transmitir?

-Para qual público?

-De que forma irei gravar?

-Qual plataforma vou escolher para veicular?



Equipamentos
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Equipamentos

 Equipamentos profissionais ou semiprofissionais são ideais...

câmera set de luz captação de som

+ +



Equipamentos

 ... mas é perfeitamente possível alcançar boa qualidade de vídeo com os recursos que estiverem ao 
seu alcance

celular ou smartphone

+

iluminação natural

+

microfone + celular/smartphone



Equipamentos

Os celulares e smartphones são ótimos porque:

Estão sempre por perto e disponíveis;

 São fáceis de manipular;

São leves para usar em diversas situações;

Podem ser usados de forma discreta, não invasiva;

É fácil compartilhar as produções.

Fotos: Alunos em Rede



Equipamentos

Com um smartphone ou telefone celular, você dispõe de 

Boa capacidade de captar vídeos

Menos detalhes para gerenciar (Sensibilidade do ISO, abertura do
obturador e velocidade de disparo estão em “modo automático”)

Um detalhe: seu celular ou smartphone provavelmente terá um 
microfone acoplado. Sugerimos que evite utilizá-lo, pois este microfone 
capta muito o som ambiente.  Não é regra, mas se for possível, adquira 
um microfone avulso.



Linguagem audiovisual
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Linguagem audiovisual

 Ao longo da história do cinema e do audiovisual foram desenvolvidas linguagens que ajudaram a 
contar histórias.

 Por exemplo, a forma como se dá o encadeamento de planos e enquadramentos, enfatiza 
determinados aspectos da narrativa.

 No começo do cinema, a câmera ficava sempre parada, presa ao tripé, registrando tudo como se 
fosse “um teatro filmado”. Tudo se desenrolava diante da câmera, mas ela não se mexia.

 Com o desenvolvimento da tecnologia e das linguagens, a câmera ganha autonomia e liberdade, se 
desprende do tripé, cria movimentos e, ao mesmo tempo, constrói novas formas de contar histórias.

 Em pouco tempo, a câmera passou a captar imagens em movimento de dentro de veículos como 
barcos e trens; surgiam o travelling e os movimentos de aproximação e afastamento das cenas.

 A câmera de cinema ganha então a capacidade de interagir com a cena e explorar uma linguagem 
que era impossível na fotografia estática. 



Linguagem audiovisual

 A partir dessa emancipação os filmes ganharam ferramentas específicas para narrar e expressar 
sentidos: os planos, os enquadramentos, os ângulos e os movimentos (outros, não específicos, seriam a 
cor, o som, etc.).

 A linguagem pode ser entendida, de forma bem simples, como qualquer meio sistematizado utilizado 
para comunicar, transmitir, receber e repassar ideias, informações e conhecimentos.

 Um vídeo é uma obra audiovisual, feito a partir de uma linguagem que une elementos de duas 
naturezas, os sonoros e os visuais, para apresentar diferentes maneiras de ver o mundo.

 Não importa a duração, o suporte ou a forma de veiculação. Não importa se é um longa produzido e 
exibido em 35mm, ou um curta em vídeo de 1 minuto, gravado e editado no celular. O desafio de um 
filme é sempre o mesmo: contar uma história. E os vídeos de bolso são uma forma peculiar de fazer 
isto.



Linguagem audiovisual

O enquadramento
O enquadramento define o formato do vídeo (jornalístico, documentário, artístico) e o foco da narrativa
O enquadramento é o recorte daquilo que se escolhe colocar diante do visor da câmera. Enquadrar é, 
antes de tudo, uma escolha.

Você pode enquadrar uma pessoa, um grupo, uma coisa ou uma paisagem. Fazer a opção sobre o que vai 
estar dentro dos limites do quadro e o que vai estar fora.

O enquadramento também se refere ao lugar onde se posiciona a câmera durante as gravações. 
Determinar o enquadramento significa pensar sobre qual área vai aparecer na cena e qual o ponto de vista 
mais indicado para que a ação seja registrada.

O enquadramento pode reforçar sentimentos e intenções da cena. Por exemplo: a câmera em posição 
elevada (voltada para baixo) pode ser usada para enfatizar a inferioridade de um personagem. Já a câmera 
baixa (voltada para cima) pode mostrar o contrário.



Linguagem audiovisual

O plano de enquadramento

Os enquadramentos estão ligados aos planos. Os planos são unidades da montagem do seu filme, uma
imagem que é apresentada entre dois cortes e que geralmente tem a dimensão humana como referência.

 Os planos são definidos pelo seu tamanho e o conteúdo interno. Estão também relacionados com a 
distância  entre a câmera  e o objeto que está sendo filmado. 

 Você pode ter planos mais fechados ou mais abertos em termos de enquadramento, e planos mais longos 
ou mais curtos em termos de duração.

 A seguir, vamos ver alguns exemplos de planos:



Linguagem audiovisual - Planos

Grande plano geral

A principal característica vem de sua função: 
passar ao espectador referência geográfica.

Tem o objetivo de demonstrar o ambiente

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Planos

Plano geral

Mostra a relação do personagem com o ambiente.

O foco está distante

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Planos

Plano conjunto
Plano conjunto é o um plano conceito, ou seja, ele não 
está preso a uma referência corporal (joelho, cabeça, 
cintura, tórax), mas sim à ideia que se quer passar, de 
conjunto.

Você pode pensar no sentido do conjunto para narrativa 
e que dê contexto à cena.

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Planos

Plano médio

Capta o personagem da cintura para a cabeça. Este plano é muito 
utilizado em telejornalismo, por uma razão muito simples: se reparar no 
quadro que representa o plano, nota-se que, à medida que a câmera se 
aproxima do personagem, diminui o espaço de fundo e aumenta a 
proporção do personagem no campo visual. Isso significa diminuir 
gradativamente o espaço em segundo plano e voltar a atenção do 
espectador para o personagem em primeiro plano.

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Planos

Plano americano

Enquadra o personagem do joelho até a cabeça.

O plano americano é um plano controverso. Algumas 
escolas de cinema o enquadram na altura da cintura, 
outras o chamam de plano conjunto.

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Planos

Plano fechado

Tem o objetivo de dar expressividade e intimidade 
à cena

De todas as partes do corpo, a que mais expressa
sentimentos, com certeza, é o rosto. Ocupando
quase todo o campo visual da tela, o rosto faz com 
que o espectador dirija toda a sua atenção para o 
sentimento do personagem.

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Planos

Plano sequência

O Plano sequência não tem cortes. 

Um bom exemplo de Plano sequência é o 
videoclipe da música "Oração", da Banda Mais 
Bonita da Cidade. Observem que a câmera segue 
as personagens do clipe sem ter nenhum único 
corte.

Clique na imagem para assistir o videoclipe



Linguagem audiovisual - Angulação

Plongée
A palavra Plongée significa “mergulho”,  em 
francês. É o termo usado para definir um tipo de 
enquadramento em que a câmera filma o objeto de 
cima para baixo, situando o espectador em uma 
posição mais acima do objeto.

Esse enquadramento produz um efeito de diminuir 
o objeto, de inferiorizar, pois o situa em um plano 
onde existe algo maior do que ele, que o olha desde 
cima e dá conta de toda sua dimensão.

A câmera está abaixo do nível dos olhos, 
fornecendo um efeito mais dramático à cena.

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual - Angulação

Contra-Plongée

Como o nome sugere, o contrário do plano anterior. Neste, 
a câmera filma o objeto de baixo par cima, situando o 
espectador abaixo do objeto e engrandecendo-o na tela. 

Isso gera uma sensação de grandiosidade e superioridade 
do que está sendo filmado em relação ao observador.

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual

Plano detalhe

O foco é bem fechado

Sílvia Sousa



Linguagem audiovisual

Regra dos terços

Ao capturar uma imagem, busque o equilíbrio 
visual. Para utilizar a regra dos terços, imagine duas 
linhas verticais e duas horizontais em sua imagem

Idealmente, o foco de sua composição deve estar 
nos pontos vermelhos superiores (imagem à direita)



Linguagem audiovisual

Regra dos terços (quando USAR)

Utilize quando houver, por exemplo, uma 
linha do horizonte na imagem.

Repare, no exemplo ao lado, que a linha 
superior coincide com a linha do horizonte.



Linguagem audiovisual

Regra dos terços (quando QUEBRAR A 
REGRA)
Quebre a regra quando houver simetria 
ou outro recurso visual interessante na 
sua composição, tal como no exemplo à
direita.



Linguagem audiovisual

Recomendação
Busque variar um pouco os planos, para que sua gravação em vídeo 
capture a atenção do seu público. Idealmente, varie a cada 30 segundos;

Se escolher o formato da reportagem, opte pelos planos mais próximos do 
foco para dar maior importância ao conteúdo do vídeo.



Fotografia e vídeo
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Fotografia e vídeo

Se o seu smartphone, celular ou câmera tiver controle de sensibilidade do ISO, você sabe para o que serve?

Calibrar a sensibilidade do ISO significa escolher qual a intensidade de luz será aplicada ao sensor. Utilize 
ISO mais baixo quando dispuser de luz mais forte e o mantenha baixo se possível. Quando mais alto o ISO, 
pior a qualidade da imagem, que fica “granulada”.

ISO + BAIXO ISO + ALTO



Fotografia e vídeo

Outro ponto de calibragem tem relação com a abertura do diafragma, os “olhos” da câmera. Veja:

A abertura do diafragma mede a profundidade de campo da imagem. Dependendo do quão fica aberta 
a lente da câmera, você irá capturar todo o panorama (obturador aberto) ou apenas focalizar o que estiver 
em primeiro plano (obturador fechado).

Obturador + 
aberto

Obturador + 
fechado



Um terceiro ponto que você pode controlar é a velocidade do disparo da câmera

Controlar a velocidade de disparo significa medir o tempo que a lente da câmera fica aberta, expondo 
a luz ao sensor do equipamento.

Maior tempo 
de abertura, 
disparo mais 
lento

Menor tempo de 
abertura, disparo 
mais rápido

Fotografia e vídeo


