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A CÂMERA 
FOTOGRÁFICA



DIAFRAGMA,
OBTURADOR

E
FOTOMETRIA



* O diafragma fotográfico, abertura ou íris (no caso das câmeras
filmadoras) é o dispositivo que regula a abertura
de um sistema ótico.

* É composto por um conjunto de finas lâminas que se localiza dentro da
objetiva,
e que permitem a regularem da intensidade de luz/ iluminada que irá sair no
material foto-sensível.

* O valor do diafragma se dá através de números, conhecidos como
números f ou f-stop, e seguem um padrão numérico universal. Esta escala
inicia-se em 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 64 etc, sendo que,
quanto menor for o número f, maior a quantidade que luz que ele permite
passar e, quanto maior o número f, menor a quantidade de luz que passará
pelo diafragma.

DIAFRAGMA, ABERTURA ou ÍRIS





OBS.: Quanto mais ABERTO o diafragma, menor a
profundidade de campo, isto é, menos coisas teremos
em foco no quadro; quanto mais FECHADO o diafragma,
maior a profundidade de campo, ou seja, mais elementos
teremos em foco.







ou SHUTTER



ou SHUTTER



ou SHUTTER











ou GAIN



ou GAIN

OBS.: Devemos usar o ISO baixo em situações de
muita luz, e subir o ISO em situações de pouca luz.



ou GAIN





WHITE
BALANCE

ou
BALANÇO DE

BRANCO



• Balanço de branco (em inglês ‘White Balance’ ou WB) é o processo de remoção de cores

não reais, de modo a tornar brancos os objetos que aparentam ser brancos para os nossos olhos.

O correto balanço de branco deve levar em consideração a “temperatura de cor” de uma fonte

de luz, que se refere a quão ‘quente’ ou ‘fria’ é uma fonte de luz. À medida que a temperatura

da cor aumenta, a distribuição da cor torna-se mais fria:



• Nossos olhos (e cérebros) são muito bem treinados para julgar o que é branco em diferentes 

situações de luz, mas câmeras digitais normalmente encontram grande dificuldade ao fazê-lo 

usando o ajuste de branco automático  (‘Auto White Balance’ ou AWB). 

•Um balanço de branco incorreto pode gerar imagens com tonalidades azuis, laranjas ou verdes; 

que são irreais. Para fazer o ajuste de branco na fotografia tradicional é necessário recorrer 

ao uso de filtros ou filmes para as diferentes condições de luz, mas, felizmente, isso não é mais 

necessário na fotografia digital. Compreender como o balanço de branco digital funciona 

pode ajudá-lo a evitar a aparição de tons indesejados gerados pelo AWB, e assim melhorar 

suas fotos numa grande gama de condições de luz. Abaixo, exemplos de usos distintos do WB:

Fotografia azulada Fotografia amareladaFotografia com cores reais



•A maioria das câmeras digitais possuem modos automáticos e semi-automáticos 

que podem ajudá-lo a fazer os ajustes, além do modo manual. Dentre os ajustes 

semi-automáticos, alguns modos pré-configurados, podem ser selecionados:



TIPOS DE MICROFONES



Microfones Direcionais
Microfone que capta melhor os sons provenientes da parte frontal do mesmo. 
Sua vantagem é isolar o som ambiente em favor de um determinado som, 
situado à frente do mesmo. Dentre os direcionais mais conhecidos, estão:

Microfone de Mão ou Cardioid
Tipo mais comum de microfone, utilizado na mão ou fixado a um pedestal e 
também o de uso mais genérico. A maioria dos microfones deste tipo tem sua 
construção voltada para a captação de sons muito próximos do mesmo; 
sons mais distantes não são captados com a mesma clareza. 
Utilizados em entrevistas, reportagens, shows musicais, discursos.

Shotgun
Tipo de microfone direcional que possui o formato de um longo tubo, 
onde o comprimento do mesmo é proporcional à redução da área frontal 
de sensibilidade, ou seja, quanto mais longo o tubo mais direcional será 
microfone, rejeitando sons provenientes de áreas situadas fora da área 
para onde o tubo é apontado. É comum a montagem deste tipo de microfone 
em uma longa haste, denominada boom, através da qual o mesmo é suspenso 
acima de um grupo de pessoas falando por exemplo. Ou então fixado à câmera, 
em situações onde não é possível colocar o microfone muito próximo à fonte 
emissora de som e deseja-se excluir sons provenientes das proximidades 

laterais. 



Microfone Tipo Lapela
Este tipo de microfone, de tamanho muito reduzido, é geralmente fixado 
na gola ou próximo da mesma, nas vestes da pessoa que fala. Opcionalmente 
pode ser colocado não na pessoa e sim próximo dela, como camuflado em um 
vaso de plantas por exemplo, ou até mesmo suspenso em um boom. Devido a 
seu tamanho e leveza, geralmente é utilizado em entrevistas em estúdio, 
onde há necessidade de captura muito boa do som e ao mesmo tempo o desejo 
de escondê-lo ou, pelo menos, torná-lo mais discreto. 

Vara de Boom
(vara de boom, fish pole) haste longa com um microfone na ponta, manuseada por 
um assistente de modo que o microfone fique próximo das pessoas falando porém fora 
da área de visibilidade no monitor da câmera. Geralmente utilizado com microfones 
do tipo direcional do tipo shotgun.





TIPOS DE PLANOS
ou

ENQUADRAMENTOS



* As escalas de planos são formas de sistematizar alguns enquadramentos mais
utilizados pela fotografia e pelo cinema, a fim de gerar uma nomenclatura universal
e reconhecível para quem trabalha nessa área. São eles:

Plano Geral - Plano que mostra uma área de ação relativamente ampla, o ambiente 
em que a cena se desenrola, tem uma função descritiva.



Plano Aberto – Não mostra todo ambiente, mas dá uma visão geral do personagem, 
mostrando seu corpo inteiro ou o ambiente fechado. Plano um pouco mais fechado do 
que o plano geral. Capta o personagem dos seus pés até sua cabeça e mais o ambiente.



Plano Americano - Plano que enquadra a figura humana da altura dos joelhos para cima.



Plano médio – Capta a pessoa da cintura para cima e  é usado quando os diálogos são 
importantes e o espectador precisa entender as falas e saber o que está se passando. 
Dá para ver o rosto, seus gestos.  Não há outro elemento para desviar a atenção do 
que o personagem está falando.



Plano Médio curto ou plano próximo - Enquadramento da figura humana da metade do 
tórax para cima.



Primeiro Plano -  Capta a pessoa dos ombros para cima.



Close-up ou primeiríssimo plano – um plano mais subjetivo que cria uma proximidade 
entre o personagem e o espectador, foco em seu rosto ou aproxima um objeto. 



Plano Detalhe - um plano ainda mais fechado (olhos e parte do nariz) e 
considerado ainda mais subjetivo. Mostra apenas um detalhe, como, por exemplo, 
os olhos do ator, ou suas mãos, ou  ainda, um objeto que deva ser evidenciado.



Plano Conjunto - é um plano em que várias pessoas ou elementos estão em quadro.
Por isso, muitas vezes, caracteriza-se como um plano composto, podendo ser chamado 
de “plano conjunto médio”, “plano conjunto aberto”, “plano conjunto próximo”, 
e assim por diante.



Exemplos visuais de planos:

 

OUTROS  EXEMPLOS



Plano seqüência- narra uma seqüência, uma ação que se desenrola e por isso é 
responsável por uma certo realismo do cinema, sem a montagem das cenas.

 

Primeiro Plano Enquadrado à Direita (muito utilizado nos documentários):



MOVIMENTOS DE CÂMERA
PANORÂMICA - (pan) Câmara fica parada e se move no seu próprio eixo. Dando uma
visão geral do ambiente, mostrando-o ou sondando-o. Pode ser vertical (de cima para
baixo
ou de baixo para cima) ou horizontal (da esquerda para direita ou da direita para esquerda).
Correndo sempre paralelo ao eixo do filme.  Mas pode ser também oblíqua (de baixo para
cima ou de cima para baixo). A panorâmica descreve o ambiente, enquanto o travelling
narra, ajuda a contar a história, acompanha personagens etc.

Travelling – (tem a propriedade de narrar, contar a estória) - quando a câmera se desloca
em relação ao objeto filmado, para frente, para trás, ou lateralmente. Entra ou sai da cena,
para dar a impressão, por exemplo, que o espectador está entrando na casa do personagem.
No travelling, como a câmera se move, o espectador se sente andando como se chegasse
mais proximo do personagem. O travelling pode ser horizontal ou vertical (mais conhecido
como tilt), ou mesmo circular. Existem tipos de travelling, uns que são feitos no ombro do
cinegrafista e outros com carrinhos (dolly) ou gruas.

"DOLLY IN" (carrinho) - Câmara se aproxima do objeto. Começa num plano Americano,
passa pelo médio, chega num plano proximo e vai até o close (Travelling ou grua de
aproximação).



"DOLLY OUT" (carrinho)- Câmara recua, abandona a cena. Sai de um close, recua, para 
plano próximo, passa pelo primeiro plano, chega ao plano Americano, etc. Câmera na 
mão – (ou com steadycam) – o cinegrafista tem bastante liberdade de seguir uma pessoa 
ou um objeto, pode mesclar um travelling com uma panorâmica, pode mudar a angulação 
da câmera.

Zoom – (para frente ou para trás)- afastamento e aproximação. A diferença entre o zoom 
e o travelling é que no zoom o espectador se sente parado em relação ao objeto que cresce 
ou diminui diante de sua visão. 

CHICOTE - Câmara corre lateralmente durante a filmagem de uma determinada cena, 
deslocando rapidamente a imagem. A camera corre de um ponto a outro, bem rápido,  
e é descaracterizado por desfocar o movimento.  Enfatiza a sensação de movimento e 
dinamismo – muito usado em filmes de publicidade e ação.



NOÇÕES  DE
FILMAGEM



INSTRUÇÕES PARA FILMAGEM
ENTREVISTA

1) É importante que uma pessoa manuseie a câmera e a outra faça a entrevista, por uma
questão de concentração. O entrevistado precisa se sentir ouvido! Logo, o entrevistador deve
estar atento a tudo que ele fale até para desenvolver melhor a conversa. E não se faz isso muito
bem se o entrevistador tiver que ficar ajustando a câmera. Para ter essa concentração, é
legal que não tenha outras pessoas em volta, só quem for pertinente estar ali, e que
fiquem todos em silêncio.

2) Outro cuidado é durante a conversa, é importante esperar o entrevistado terminar sua
fala antes de fazer outra pergunta, evitem interromper, só se a conversa a tomar um rumo
que realmente não tenha nada a ver com o que queiram abordar. Evitem também emitir sons
de concordância ou que usamos em outras conversas de dialogo, como os famosos “aham!“,
“uhun!“, “hum...“ ou “sim!“. Esses sons sairão no som e pode ser difícil de remove-los durante a
edição, alem do quê podem interromper o fluxo de pensamento do entrevistado.

3) É muito importante elaborar um roteiro para sua entrevista, mas não vou aqui formular
um questionário com perguntas prontas, pois não acho o melhor método, o importante é ir
desarmado de suas certezas e ser curioso. O roteiro deve ser temático, ou seja, deve conter os
assuntos centrais que queiram abordar, de modo que componha minimamente uma noção
de início, desenvolvimento e conclusão.



4) Para quem for manusear a filmadora, é bom variar os enquadramentos durante a 
entrevista, ir mudando lentamente do quadro mais aberto para o mais fechado, 
de preferência entre uma pergunta e outra, e não enquanto o entrevistado estiver 
falando. Isso ajuda na edição, para os cortes ficarem mais fluidos. E também muito cuidado 
para não mexer demais a câmera. Se tiverem tripé, usem. Quando filmarem na mão, 
tentem ser o mais estável possível, evitando movimentos bruscos. 

5) No mais, pensem bem na imagem que querem antes de começar a gravar, e busquem uma 
variedade de imagens, filmem coisas diferentes, filmem rodas de jongo, os tambores etc, 
variedades de imagens criam mais possibilidades durante a edição. 

- Qual o seu nome e de onde você é?
- Me conte como você começou no jongo...
- Como está o jongo na comunidade hoje?
- Tem um ponto que você goste mais ou que tenha um significado
especial? Pode cantá-lo pra gente?
- Como você enxerga o futuro do jongo de agora em diante?
- Tem algo mais que você queira dizer?

EXEMPLOS DE PERGUNTAS



1) Imagem de apoio é qualquer outra imagem que não seja do momento da entrevista. 
Essas imagens irão cobrir as falas dos entrevistados e revelar outras coisas que a entrevista 
não dá conta. Por exemplo, imagens do dia a dia, do entrevistado em casa, fazendo suas coisas. 
Nesse momento, é preciso passar um tempo com o entrevistado em sua casa, ou em outro lugar 
que seja significativo para o tema da filmagem. 

2) Pode-se fazer imagens de detalhes das suas mãos, rosto, olhar, da sua casa, de seus 
objetos, de sua família, enfim, é o momento de seguir o instinto, buscando imagens bonitas 
e reveladoras. Mas é importante que essas imagens sejam relevantes para a história que 
pretendem contar, é bom se guiar pelo conteúdo da entrevista. Se o entrevistado comenta sobre 
um objeto importante, filmem este objeto, e filmem o que mais ele comentar que for possível 
filmar, lugares, pessoas. E caso se depararem com o que não é possível filmar, usem a 
criatividade para representar em imagem as impressões mais subjetivas.

3) Outra possibilidade, também, é investigar se os entrevistados teriam algum material sonoro,
fotográfico ou em vídeo que seja interessante para o filme – esses materiais chamam-se 
“imagens de arquivo“, e é muito comum que comunidades, famílias e parentes tenham pelo 
menos algum documento audiovisual passível de ser utilizado – também, se pode buscar esse 
material em universidades, jornais, bibliotecas, e demais órgãos governamentais e 
não-governamentais que já tenham se relacionado com a comunidade em questão... 
Esse material deve ser pesquisado e analisado atentamente, a fim de se avaliar sua 
validade narrativa para o filme.

IMAGENS DE APOIO



Muitas vezes até assistimos filmes com imagem ruim, com baixa definição, ou com 
um ruidinho na imagem, ou com as cores um tanto alteradas, desde que o som esteja bom! 
Agora, filme com o som ruim, de modo que não se ouça os personagens direito ou esteja com 
muito barulho junto, ninguém agüenta! 

Por isso, tenham muito cuidado com o som!

CUIDADOS COM O SOM

Para a entrevista é essencial ter microfone, mas quando não tiver, tem como minimizar os 
problemas por conta disso. Há ainda outros cuidados que devem ser tomados, 
tendo microfone ou não:

- Escolha um local silencioso;

- Evite ficar perto de ruas muito movimentadas;

- Desligue alguns dos aparelhos domésticos durante a entrevista, 
  como geladeira, ar condicionado e TV;

- Não faça a entrevista com pessoas falando por perto. 
  Pode não parecer, mas falatório polui muito o som!

- Se não tiverem microfone, então terão que usar o microfone interno 
  da câmera. Esse tipo de microfone capta o som de todo o ambiente, 
  então é bom a câmera ficar bem perto do entrevistado, mesmo que 
  isso limite o enquadramento, tendo que fazer um quadro muito fechado.



JANELAS E
FORMATOS DE

GRAVAÇÃO DE VÍDEO



* Antes de iniciarmos uma gravação, é necessário traçar decisões técnicas
e estéticas com relação ao material que iremos gravar. Isso diz respeito, 
principalmente, ao suporte em que iremos gravar (se é em película ou se é digital),
e às configurações desse suporte. Essas configurações se relacionam às 
janelas e aos formatos da imagem. Isso determinará os processo seguintes 
do filme, como a edição. 

* É também uma definição importante, sobretudo, quando tivermos mais de uma 
câmera registrando uma mesma situação. Suas janelas e formatos devem estar 
igualmente configurados para que o material fílmico gerado por cada câmera 
possa ser equivalente quando entrar em processo de edição.

* As janelas do filme, dizem respeito às dimensões físicas da tela, e são
classificadas, geralmente, em 4:3 ou fullscreen e em 16:9 ou widescreen.



•Os formatos do filme, dizem respeito à resolução da imagem digital,
ou seja, à quantidade de píxeis presente na área da imagem. Geralmente,
são encontrados nos menus das câmeras digitais nas seguintes proporções:
720 x 480 (Standart Definition ou SD) e 1920 x 1080 (High Definition ou HD)



RECONHECENDO AS
CONEXÕES:

CABOS E
ENTRADAS



*Abaixo iremos descrever as funções de algumas entradas destas câmeras:

1) Entrada RCA - o cabo RCA, é útil para conectar as câmeras aos televisores, 
e projetores, por exemplo, para fins de monitoramente, dentre outros;

2) Entradas Canon (XLR) - é exclusivamente uma conexão de áudio, 
podendo conectar bons microfones às câmeras, assim como a mesas 
e caixas de som;

3) Entradas P2 - através dessas entradas conectamos, 
por exemplo, os fones de ouvido para que possamos monitorar 
o som que os microfones estão gravando; é também uma 
entrada de microfone, geralmente em handycams 
(câmeras pequenas);

 

cabo RCA

cabo CANON

cabo P2



4) Entrada HDMI - serve para conectar a câmera a TV’s, projetores e
computadores (a fim de transferir arquivos);

5) Entrada USB - serve para conectar a câmera ao computador;

6) Entrada DV ou Firewire - serve para conectar a câmera ao computador, também,
porém garante uma transferência mais rápida de arquivos.

 

cabo HDMI

cabo USB

Cabo DV-Firewire



* Algumas vezes encontraremos situações de incompatibilidade de entradas,
sobretudo nas câmeras mais portáteis. Para resolver esta situação, teremos
que utilizar adaptadores de uma entrada para a outra:

Adaptador P10 - P2

Adaptador duplo P2 - P10

Adaptador P2 - P10

Adaptador DVI - HDMI



Considerações finais

Bem, isso foi apenas uma base para se guiarem, mas certamente, em uma 
gravação, vocês irão lidar com situações não previstas, e isso faz parte! 

O interessante é percorrer esse caminho desde uma idéia, passando pela filmagem, 
até que tome forma, em um vídeo finalizado. Quando percorremos esse caminho, 

enxergamos onde erramos, onde acertamos e onde podemos melhorar quando 
formos fazer de novo.


