


O Festival Curta no Celular é um concurso
audiovisual de abrangência nacional que visa
incentivar a produção de curta metragens
através da tecnologia móvel como celulares e
tablets. Realizado na cidade de Taubaté, o
festival é desenvolvido e executado pelo
Instituto Entenda, entidade pública (Oscip) cuja
�nalidade é apoiar e desenvolver ações por
meio de programas de inserção social em várias
áreas, entre elas a cultura e arte.

O FESTIVAL
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A CARTILHA

O objetivo da elaboração desta cartilha é fazer
com que as pessoas interessadas em produzir
um curta-metragem para participar do festival 
consigam tirar as ideias da cabeça e transformar
em um vídeo com uma estrutura básica, seguindo
os preceitos de estruturas de grandes �lmes e
produções audiovisuais.

Bons estudos!
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IDEIA

ROTEIRO

PRÉ-PRODUÇÃO

GRAVAÇÃO

EDIÇÃO

O nosso objetivo é sair da 
ideia principal, já afunilada, e 

chegar na edição �nal.
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IDEIA

A primeira etapa é a qual devemos ter 
mais paciência e cautela. Para que ela 
seja executada muito bem, devemos 
organizar nossas ideias e inspirações 
para criar um roteiro com início, meio 
e �m.

PARA COMEÇAR, 
RESPONDA QUATRO 

PERGUNTAS.

O QUE GRAVAR?

QUAL FINALIDADE?

QUAL O PÚBLICO?

COMO GRAVAR?
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IDEIA

O QUE GRAVAR?

TEMA FUNIL SINOPSE
De�na sobre o que 

você vai falar no 
seu �lme

Afunile seu 
assunto. Não é 
possível falar 

TUDO sobre seu 
tema

Descreva sua ideia 
principal para seus 

colaboradores
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IDEIA

QUAL FINALIDADE?

Saiba que qualquer tema que você escolher haverão milhares de pontos de vistas, 
diferentes abordagens e formas de ser tratado. Cabe a você escolher uma dessas 

possibilidades. Nesta etapa é de�nido o relacionamento do tema e o seu 
posicionamento sobre ele. No �m você terá passado uma mensagem com seu 

�lme e você deve estar ciente disso.

PONTO DE VISTA É IMPORTANTE DEFESA

Qual é o seu sobre 
o tema? Nem 
todos tem o 

mesmo 
posicionamento

Defenda seu tema 
e porque é 

importante falar 
sobre ele

Defenda sua ideia 
principal junto 

com a mensagem 
que quer passar
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IDEIA

QUAL O PÚBLICO?

PÚBLICO-ALVO PERFIL CONHECIMENTO
Não fale para 

todos, pois todos 
são muitos. De�na 

sua parcela de 
público

Qual per�l de 
quem gostaria de 
assistir seu �lme?

O que eles já 
sabem sobre o 

tema? Descubra o 
que eles não 

sabem e gostariam 
de saber
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IDEIA

COMO GRAVAR?

FORMATOS &
LINGUAGENS

PERSONAGENS ONDE

Documentário, 
�cção ou 

animação? Onde 
seu conteúdo se 

encaixaria melhor?

Quantos? Adultos? 
Crianças? Reais ou 

�ccionais?

Você deve dizer 
onde se passa a 
história. Quanto 
mais detalhes, 

melhor
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ROTEIRO

Agora é hora de formalizar sua ideia e passar para 
o papel. Junte todas informações das suas 

respostas anteriores e escreva!

Um roteiro precisa ter indicações visuais e claras de 
tudo o que vai acontecer na cena. Evite colocar 
descrições vagas.
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CENA 1 - INT/DIA - APARTAMENTO
ALINE está sentada na sua cadeira de balanço tricotando
um casaco azul, enquanto seu gato dorme em cima de uma
almofada verde ao lado da cadeira.

ALINE
Que belo dia para se tricotar, não é mesmo Gato?

GATO
Miau miau, é verdade querida Aline.

NOME DE
PERSONAGEM
EM CAIXA ALTA

FAÇA SEMPRE EM UMA FOLHA A4
E USE A FONTE “Courier New”

Nº DA CENA

INTERNA OU EXTERNA
LOCAL DA GRAVAÇÃO

DESCRIÇÃO
DETALHADA

DIÁLOGO
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PRÉ-PRODUÇÃO

EQUIPAMENTOS

PREFIRA NÃO TRABALHAR COM IMPROVISOS.

OBJETOS DE CENA

PERSONAGENS

EQUIPE

LOCAÇÕES

Após o roteiro ser �nalizado, vem a 
pré-produção, que é o planejamento. 

Antes de iniciar as gravações é 
preciso marcar datas e horas de 

�lmagem, conferir os equipamentos, 
ter os personagens ensaiados, 

�gurino pronto e objetos de cena em 
mãos.
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EQUIPAMENTOS

OBJETOS DE CENA EQUIPE

LOCAÇÕES
QUAIS EQUIPAMENTOS
BÁSICOS NECESSÁRIOS?

ONDE CONSEGUIR OS
EQUIPAMENTOS LISTADOS?

OS EQUIPAMENTOS ESTÃO
FUNCIONANDO NORMALMENTE?

QUAIS SÃO OS OBJETOS
ESSENCIAIS PARA A GRAVAÇÃO?

QUAIS SÃO OS OBJETOS
DECORATIVOS PARA A GRAVAÇÃO?

ONDE CONSEGUIR TODOS
OBJETOS QUE PRECISAMOS?

QUEM É A EQUIPE PRINCIPAL
DA GRAVAÇÃO?

HÁ ALGUMA FUNÇÃO ESPECIAL
NESSE ROTEIRO?

JÁ AGENDAMOS TODA EQUIPE E
TEMOS DESLOCAMENTO A TODOS?

QUAL É O CENÁRIO
PRINCIPAL?

JÁ ENCONTRAMOS UMA
LOCAÇÃO IDEAL?

PODEMOS AGENDAR O
AMBIENTE PARA A GRAVAÇÃO?

PRÉ-PRODUÇÃO

PERSONAGENS
OS ATORES E ATRIZES
JÁ FORAM DEFINIDOS?

ESTÃO ENSAIADOS COM
AS FALAS DECORADAS?

JÁ AGENDOU A GRAVAÇÃO
COM OS ATORES?

TODOS JÁ PREENCHERAM
AS FICHAS DE AUTORIZAÇÃO
DO USO DA IMAGEM?
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PLANOS
MOVIMENTOS DE CÂMERA

SOM
AUTORIZAÇÕES

GRAVAÇÃO

A seguir mostraremos algumas
técnicas que podem te ajudar a realizar seu 
�lme na prática, porém, a alma de produzir 
um �lme está na personalização de seus 
métodos conforme suas idéias, isto é, não 
importa como você realiza, mas como você 
consegue ilustrar aquilo que está dentro de 
você, aquilo que você quer contar.
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GRAVAÇÃO

PLANOS

PLANO GERAL

Mostra um grande espaço na qual os 
personagens podem fazer parte do 
cenário, mas que não necessariamente 
precisam ser identi�cados. É um dos 
planos de cenas básicas, onde o 
espectador é introduzido ao espaço 
em que se iniciará a história.

PLANO MÉDIO

Os personagens são mostrados de 
corpo inteiro e uma pequena faixa 
acima da cabeça e abaixo dos pés.

PLANO AMERICANO

É um plano mais próximo quando há 
dois ou mais personagens que estão se 
relacionando. Geralmente se dá por um 
ângulo da cintura pra cima.
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GRAVAÇÃO

PLANOS

PRIMEIRO PLANO
OU CLOSE

PRIMEIRÍSSIMO
PLANO

Enquadra somente a cabeça e ombros 
a �m de capturar as expressões sutis, 
seja falando ou reagindo a algo, ou 
quando você pretende chamar a 
atenção do espectador para algum 
objeto.

Foca no detalhe do rosto como, por 
exemplo, olhos ou boca, a �m de 
ressaltar.

Podemos dizer que os PLANOS MAIS 
ABERTOS são mais utilizados em 
situações onde os “personagens 

estão em ação” (corridas de carros, 
brigas) e os PLANOS MAIS 

FECHADOS são destinados mais a 
“vida interior e sentimentos das 

personagens”.

Por exemplo, se gravarmos a cena de 
um personagem chorando em um 
plano geral, não  conseguiremos 

perceber seu choro, pois no plano 
geral os personagens �cam 

pequenos.
Se cortarmos a cena e selecionarmos 

o “personagem risonho” gravando 
em primeiro plano, estaremos 

possibilitando uma compreensão 
melhor da história. O importante é a 

ideia ser contada.

Estas regras não impedem a 
produção de seu �lme com outras 

maneiras de se �lmar, mas essas 
técnicas são muito usadas nas 

produções de �lmes.
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A câmera pode realizar todos os movimentos que se deseja, porém
ela deve ter um motivo e uma intenção. Uma cena pode pedir ou
não determinado movimento. O movimento pode juntar, separar,

revelar ou esconder algo. Pode também acelerar ou não uma cena.

GRAVAÇÃO

MOVIMENTOS DE CÂMERA
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É usada quando a câmera se move 
na horizontal percorrendo o 
cenário, a paisagem ou o objeto 
�lmado. Pode-se fazer este tipo de 
movimento com a câmera 
inclinada, mas o movimento é 
sempre na horizontal.

É o movimento da câmera na vertical.

Movimento da lente de aproximação ao 
objeto ou personagem.

Movimento da lente de distanciamento
do objeto.

Imagem de baixo para cima

Imagem de cima para baixo

PANORÂMICAS - PANS

PANORÂMICA VERTICAL/TILT

ZOOM-IN

TILT UP

ZOOM-OUT
TILT DOWN

17



TRAVELLING

CÂMERA SUBJETIVA

A câmera desliza como se tivesse rodas. Pode ser feito prendendo a 
câmera num carrinho de brinquedo ou em um skate puxado por um �o 

em cima de uma mesa, dando o efeito travelling.

O registro do áudio é uma das ações mais 
complexas dentro do audiovisual. Gravar 

ruídos é até fácil, mas o som limpo, com as 
vozes bem distintas, sem interferências e o 

som de outros objetos, requer planejamento.

Sua câmera tem entrada auxiliar de microfone? Caso 
exista, essa é uma boa opção para deixar o som do 

seu vídeo mais limpo. Mas, se o jeito for contar 
apenas com o microfone do seu celular ou tablet, 

procure sempre lugares silenciosos ou campo aberto 
e �que bem perto do aparelho.

Quando a câmera passa a representar o ponto de 
vista do personagem. É como se a câmera fosse seu 

olho. Por exemplo, quando você mostra um close 
de uma personagem surpresa ao que está vendo. O 
público espera que na próxima cena mostre o que a 

personagem está vendo, assim o espectador 
experimenta os mesmos sentimentos da 

personagem e �ca mais envolvido na história.

GRAVAÇÃO

SOM

EQUIPAMENTOS DE SOM

18



Você entrevistou pessoas? Gravou algum evento importante ou fez alguma 
dramatização com seus alunos? Bem, independente da sua escolha, 

terminada a gravação é hora de pegar as autorizações de uso de imagem de 
todos que aparecerem no seu vídeo.

Esse documento deve ter validade jurídica e conter o nome, telefone, CPF... e 
se seus colaboradores são menores de idade, quem deve assinar são os 

responsáveis.

GRAVAÇÃO

AUTORIZAÇÕES
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É neste momento que seu vídeo vai ganhar forma! Agora faremos a 
junço de todo material gravado, ordenar todos e fazer os cortes do que 

vale a pena deixar ou não e montar o �lme.

EDIÇÃO
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Capturar ou baixar são os nomes 
que se dá ao processo de 
descarregar seu cartão de 
memória / câmera para o 
computador. Os modelos de 
câmeras nem sempre tem o 
mesmo sistema de 
descarregamento, mas 
geralmente encontramos a 
conexão USB para a atividade.

EDIÇÃO

CAPTURAR / BAIXAR
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A visionagem consiste em 
assistir todo seu material de 
cabo a rabo, isto é, inteiro. Esse 
momento é fundamental para 
que você não perca nenhum 
material bom ou use um 
material ruim.
Recomenda-se fazer a descrição 
detalhada de todas cenas e 
diálogos, isto é chamado de 
decupagem.

EDIÇÃO

VISIONAGEM
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O primeiro processo para a edição 
em si é a importação dos arquivos 
do seu computador para seu 
programa de edição.
Cada software de edição tem uma 
maneira diferente de fazer isso, 
mas o “Importar” ou “Import” é 
padrão. 
Você deve inserir todos arquivos no 
seu projeto e em seguida na sua 
timeline.

ARQ1.mp4 ARQ2.mp4 ARQ3.mp4

ARQ1.mp3 ARQ2.mp3 ARQ3.mp3

EDIÇÃO

EDIÇÃO
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Após inserir os arquivos no seu 
projeto é hora da montagem. 
Tenha em mãos seu roteiro e sua 
decupagem e transforme os 
arquivos separados em uma bela 
sequência.
Não se esqueça de transições, 
efeitos, color grading, 
sincronização e legendas. Exceto 
pela sincronização, nenhuma 
dessas outras opções é 
obrigatória no vídeo, apenas se 
convir com a ideia.

EDIÇÃO

EDIÇÃO
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Agora, antes de exportar o vídeo, 
assista ele inteiro na sua timeline 
para ver se está tudo ok. Salve o 
projeto bruto – caso você queira 
modi�cá-lo depois – e exporte 
como vídeo. Você pode escolher 
entre várias opções, como gravar 
um DVD, enviar por e-mail ou 
celular ou criar uma versão para 
ser vista na internet. As 
diferenças estão nos tamanhos e 
qualidade na exportação.

EDIÇÃO

EXPORTAR
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FESTIVALCURTANOCELULAR.COM.BR

FACEBOOK.COM/CURTANOCELULAR

INSTAGRAM.COM/CURTANOCELULAR

YOUTUBE.COM/FESTCURTANOCELULAR

TWITTER.COM/CURTANOCELULAR

festivalnacionalcurtanocelular@gmail.com

(12)  98281-9249  /  (12)  9960 - 62855


