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Olá, nós somos a RUBROLAB, um 
laboratório criativo de conteúdo 
cultural, que trabalha com vídeo, 
fotografia e design, com foco na 
disseminação e democratização do 
acesso à cultura voltado para a 
produção artística autoral.
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Tudo começa 
pelo som
O vídeo é uma linguagem 

audiovisual, e como a própria 
palavra diz, o áudio vem em 

primeiro lugar.



Escolha um lugar 
silencioso
É pensar “acho que vou gravar” e 
o cachorro começa a latir, o 
vizinho começa a reforma da casa, 
alguém resolve bater um bolo, e 
assim por diante.

Listinha: 

[ ] Evite gravar em locais grandes e 
vazios, com eco; 
[ ] Evite gravar em cômodos com janela 
virada pra rua; 
[ ] Se tiver um pet, se planeje para 
gravar quando ele estiver dormindo, ou 
distraído; 
[ ] No mais, tente evitar barulhos 
exteriores.



Faça um teste de 
captação!
Quem não testa se arrepende tarde 
demais, esteja avisado! 

Listinha: 

[ ] Grave um vídeo com o áudio sendo 
captado pelo microfone padrão do 
celular; 
[ ] Nas mesmas condições, repita o 
teste com outras formas de captação; 
[ ] Ouça os testes com fone de ouvido, 
num ambiente silencioso; 
[ ] Prontinho, você vai ter o melhor 
áudio que pode ter!
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Iluminação 
e enquadramento

Trabalhar com luz pode parecer 
complicado, mas a simplicidade 

sempre ajuda na hora de 
organizar uma cena.



Nada melhor do 
que luz natural
Trabalhar a luz de uma cena é 
sempre a parte mais complicada, 
mesmo em produções profissionais. 
A luz natural sempre vai ser a 
mais fácil e mais eficiente.

Listinha: 

[ ] Observe como a luz do sol se 
comporta em relação a janela que você 
tem acesso; 
[ ] Escolha um horário baseado nessas 
observações; 
[ ] Se puder, faça testes; 
[ ] Grave ao lado, ou de frente para 
uma janela, jamais com a janela de 
fundo.



Se não rolar a luz 
natural, tudo bem 
também!
Se gravar com uma janela como 
fonte de luz não é uma opção pra 
você, aí qualquer gambiarra vale, 
o importante é sua beleza ser 
exaltada no vídeo!

Listinha: 

[ ] Contabilize o que você pode utilizar 
como fonte de luz; 
[ ] Escolha onde você vai ficar, sempre 
com a fonte principal de luz à sua 
frente, ou levemente deslocado para o 
lado; 
[ ] Se você tiver mais de uma fonte de 
luz, procure harmonizar as diferentes 
luzes; 
[ ] Não deixa a luz estourar! Vale usar 
papel vegetal, saquinho plástico, o que 
for.



Crie um cenário 
harmônico
Apesar de estante de livros ser 
tendência nos últimos tempos, as 
vezes a simplicidade resolve bem 
a cena, sem tirar o foco do 
principal que é você.

Listinha: 

[ ] Escolha ou monte um cenário com o 
que você tiver, mas sem exageros; 
[ ] Pesquise referências; 
[ ] Se puder, faça testes; 
[ ] Se puder, deixe um espaço entre 
você e o cenário, assim a luz fica 
mais difusa no fundo, e a profundidade 
gera uma hierarquia de informação.



Cores são 
importantes
Se você for do tipo dedicado, 
vale a pena dar uma atenção 
especial a paleta de cores. Traga 
elementos que façam sentido pro 
seu vídeo, dependendo do 
propósito dele.

Listinha: 

[ ] Identifique quais cores fazem 
sentido estar na composição do seu 
vídeo; 
[ ] Utilize essas cores em elementos, 
como sua roupa, no cenário, mas com 
parcimônia;
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Postura: 
faz bem pra você e 

pro vídeo!

Endireita a coluna, fala com 
clareza, olha pra câmera  

e só vai.



Haja 
naturalmente
Cuidar da postura é essêncial, e 
da linguagem corporal como um 
todo, se nem você se demonstrar 
estar interessado, quem dirá quem 
te assiste né?

Listinha: 

[ ] Matenha a coluna ereta e os ombros 
para trás; 
[ ] Atente-se para a dicção das 
palavras e para a entonação da voz; 
[ ] Não se apresse e nem vá devagar 
demais, procure manter um ritmo 
natural; 
[ ] Se arrume como se fosse sair de 
casa.



Ajude a câmera a 
te ajudar
O enquadramento e o olhar são 
pontos decisivos para prender 
atenção num vídeo. 

Listinha: 

[ ] Alinhe-se ao centro ou levemente 
para um dos lados, mas lembre-se de 
balancear isso com o cenário; 
[ ] Mantenha o celular na altura dos 
seus olhos, e olhe para a câmera; 
[ ] Limpe a lente da câmera antes de 
gravar; 
[ ] Utilize a câmera principal do seu 
celular, não a frontal; 
[ ] Grave na horizontal. 
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App de casa 
faz milagre sim!

Com qualquer limitação, sempre 
dá pra dar um jeitinho com um 

celular na mão.



Um app de câmera 
pode mudar tudo
Muitas vezes nossos celulares vêm 
com um app de câmera nativo que 
não tira o melhor que o aparelho 
pode oferecer.

Listinha: 

[ ] Pesquise apps de câmera em sites e 
lojas de apps; 
[ ] Confira na descrição desses apps 
se eles oferecem funções extras (como 
câmera lenta, ou gravação em 4K); 
[ ] Dê uma olhada nos comentários; 
[ ] Teste gravar nas mesmas 
circunstâncias com diferentes apps 
para escolher o seu preferido.



Edite, edite e 
edite
Vai dar trabalho. Provavelmente 
vai dar errado. Mas no fim, vai 
fazer uma diferença e tanto!

Listinha: 

[ ] Separe os arquivos que vai 
utilizar daqueles que não vai 
precisar; 
[ ] Prepare um mini-roteiro com as 
inserções necessárias; 
[ ] Edite, e exporte na melhor 
qualidade possível; 
[ ] Se necessário, assista um anúncio 
pro seu vídeo não ficar com uma logo 
por cima.



Apps que indico

Inshot 
Indicado para montagem 
de vídeos em série com 

cortes específicos, 
inserção  de 

informações/slides. 
Exporta em full HD 

gratuitamente.



Quik 
Indicado para edições 
rápidas, sincroniza 

automaticamente 
vários takes com uma 
música e  é um ótimo 

editor de cores. 
100% gratuito

Apps que indico



Apps que indico

DU Recorder 
Ótimo para gravar 
tela do celular, 

grava áudio ao mesmo 
tempo e permite 

cortar o início e o 
fim da gravação.



Lista de links

Iluminação criativa Faça Você Mesmo 
https://www.youtube.com/watch?
v=ptTeHOydvV4  
 
Como fazer uma luminária improvisada 
para vídeo 
https://www.youtube.com/watch?
v=_vpiuBBrW_o 

Como fazer tripé para celular com lixo 
reciclável 
https://pin.it/5Bse6Br 

APK Google Câmera (Android) 
http://www.mediafire.com/file/
kl8acn1n1ixynjn/
scrubber_GCam_5.1.018_25.apk/file  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