
Dicas de como gravar um video 
caseiro com boa qualidade: 
Com poucos equipamentos e que você já deve ter, é possível gravar videos caseiros com uma 
boa qualidade, veja como.


Equipamento 

O equipamento mínimo que você vai precisar é um smartphone, um fone de ouvido com 
microfone (em geral o que vem com ele) e uma luminária. 


Se você tiver um tripé, ou bastão de selfie, microfone de lapela e refletor ótimo, mas se 
não tiver não se preocupe, deixe a criatividade rolar. 


Montando o “set” de gravação 

Escolha do lugar


Escolha um lugar da sua casa que tenha uma 
parede lisa e que na sua frente tenha uma janela 
com luz natural, esta é a situação ideal, mas se 
não der, relaxe que vai dar tudo certo. Escolha 
também um local calmo (silencioso).


Se o vídeo que você está gravando vai ser 
editado e montado com vídeos com outras 
pessoas, um diálogo por exemplo, é 
interessante combinar de usar o mesmo tipo de 
fundo. A situação ideal é usar o recurso do 
“chroma key”, que permite na edição final, 
inserir um fundo idêntico nos dois ou mais 
personagens, dando consistência ao filme.  Para 
isso basta pendurar atrás de você um pano 
verde ou azul liso, tomando o cuidado de deixa-
lo o mais esticado possível, e na hora de ajustar 
o smartphone para filmar, tenha certeza de que 
não apareça nada atrás de você além do pano, 
nem um pontinho de parede. Procure usar 

roupas e acessórios que não sejam chamativos, e se usar fundo verde ou azul, evite usar 
estas cores na roupa e acessórios.


Existem basicamente duas posições para gravar que dão bons resultados, de pé, ou 
sentado em um banquinho. 
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Posicionamento da câmera


Agora para posicionar a câmera, procure deixa-la fixa, no caso do smartphone ele não 
vai ficar muito distante de você, na verdade no máximo um metro em geral, mas existe 
uma coisa que você precisa ter cuidado. O smartphone tem de ficar fixo, e se você não 
tem um tripé, busque objetos em sua casa que permita colocar ele em cima, de modo 
que fique estático. Uma outra pessoa segurando pra você não é uma boa idéia, porque 

dificilmente ela vai segurar o smartphone na mesma altura, e ai o resultado vai ser ruim. 
Objetos mais comuns são vassouras, livros, estantes, deixe a criatividade fluir. 





A foto da direita mostra um cabo de vassoura 
enfiado em um vaso, com um tripézinho preso 
no topo e amarrado. Alias este tipo de tripé é 
facil de encontrar em qualquer camelô, é 
barato e quebra um galho muito grande.


Voltando aquele layout lá de cima, seu set de 
filmagem vai ficar mais ou menos desta forma. 


É importante posicionar a câmera ou 
smartphone na altura dos seus olhos e na 
horizontal. Você vai usar a câmera traseira, 
então não vai conseguir ver o que estará 
filmando, desta forma peça ajuda para 
posicionar a câmera. Para que as pessoas a 
vejam “olhando nos olhos” delas, é importante 
você olhar bem na direção da câmera quando 
estiver gravando. 
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Posicionando a iluminação


Lembra daquela luminária? Agora é hora dela entrar no seu set de filmagem. Uma 
pequena luminária igual a esta faz uma tremenda diferença. Veja nas fotos abaixo: 


A da esquerda foi sem a luminária, observe que o rosto ficou com muita sombra, em 
especial nos olhos, o que é conhecido por “olho de panda”. Já na foto da direita foi feita 
com esta pequena luminária ligada, e observe como ficou diferente.


No nosso set, vamos posicionar a luminária na mesma linha que a câmera e de 
preferência um pouco acima da sua linha dos olhos para que você consiga filmar de 
olhos abertos. 


Gravando!


Pronto! Seu set está montado e 
pronto para gravar, então vamos falar 
de gravação. A primeira pergunta é:  
Onde vai ficar a sua cabeça?


Imagine que a sua tela é divida em 
três fileira de três retângulos cada 
uma, então sua cabeça tem de ficar 
em um dos três retângulos do meio. 
Muitas câmeras e smartphones 
possuem a opção de habilitar estas 
grades, elas ajudam muito, inclusive 
se o forem dois vídeos que formarão 
um dialogo. Neste caso um vai por a 
cabeça no retângulo da esquerda e o 
outro no da direita. 
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Agora é hora de colocar o microfone de lapela, também conhecido como fone de ouvido, 
deste jeito ai de baixo:


A foto da direita mostra o cabo dobrado, você vai colocar os fones dentro da camisa, e 
só vai ficar o microfone, como na foto da direita. E tem um detalhes, a maioria dos 
smartphones permite acionar a câmera a partir do controle de volume, se seu fone tem 
esse controle, você acabou de conseguir um controle remoto.


Pronto! Sente no banquinho e grave, não queira gravar tudo de uma vez, você pode 
gravar uma fala de cada vez, até porque se tem uma chance de você errar, ela vai 
acontecer. E no final das contas você vai gravar em média uns três videos para cada fala, 
relaxa, seja bem vinda(o) ao mundo das celebridades.  
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