
5 DICAS PARA
AJUDAR VOCÊ A
GRAVAR SEUS

VÍDEOS



 A pergunta que mais recebemos é:

É possível gravar um curso usando meu celular? Qual a diferença de um vídeo gravado
pelo celular, com o áudio do celular, e a diferença de um vídeo gravado com uma
câmera profissional, em estúdio com áudio capturado de forma independente do vídeo. 

Entendemos que quando alguém nos faz essa pergunta, está se referindo a diferença de  
qualidade da imagem e do som. 

É claro que um equipamento melhor, trás uma estética melhor para o produto final no
que diz respeito ao visual, porém o sucesso de um vídeo depende de muitos outros
elementos e fatores e não somente da qualidade da imagem. Na nossa opinião o
conteúdo é mais importante do que qualquer elemento técnico, mas esse é um assunto
para uma outra discussão.

A idéia desse guia é explicar de forma breve 5 dicas que podem ajudar você a gravar
seus vídeos em casa, e também vamos passar rapidamente por alguns recursos que
compões as produções de vídeo.

Vamos começar então falando desses elementos / recursos e no final deixamos 5 dicas
pra vocês.



Vinheta.

As vinhetas são chamadas curtas, tem normalmente entre 5 e 10 segundos. São usadas
para aberturas, encerramentos, e as vezes para mudança de um tema para outro no
vídeo.

A vinheta é acompanhada normalmente de uma música de fundo e um layout visual ou
logotipo que identifica a sua marca.

Lower Third 

Logo que o vídeo se apresenta ao espectador nós precisamos nos apresentar e nos
identificar. Essa apresentação pode ser feita de maneira oral pelo apresentador e
também pode ser feita através de um recurso chamado Lower third.

Lower third é um recurso gráfico que identifica o apresentador ou o entrevistado. 

Pode ser colocada em qualquer parte do vídeo, mas é normalmente colocada na parte
inferior da tela, do lado esquerdo.

BG ou BackGround.

É o que fica em segundo plano.

No vídeo é a imagem ou cenário de fundo. 
 
No áudio é utilizado para descrever o som em segundo plano 

Cenário

O cenário é um conjunto de elementos visuais que compõem o espaço onde ficam os
elementos principais de uma cena, no nosso caso o apresentador.
 
Ele pode ser físico, real, ou podemos usar um fundo verde ou azul, é o que chamamos
de chroma key.
 
Quando um vídeo é filmado usando o chroma key podemos recortar o fundo e colocar
qualquer cenário que quisermos. 



Animação.

Animação 3D por computador.
Animação tradicional.
Animação 2D baseada em vetores.
Stop motion.
Motion Graphics ou Gráficos de movimento. 

A animação pode ser dividida em 5 tipos
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
Nos nossos vídeos nós usamos os gráficos em movimento.
 
Os gráficos em movimentos se baseiam em animações de texto, logotipos de texto em
movimento e ilustrações básicas.
 

Transições.

No processo de edição de vídeo, uma transição é inserida entre 2 cenas. Seu objetivo é
promover uma maneira suave de mudar de uma cena para outra. 
 
Esses são os elementos mais comuns que levamos em consideração pra compor nossas
produções de vídeo. São os elementos que praticamente toda produção de vídeo tem.



GRAVE
EM
CASA.

Se você não tem
iluminação artificial,
prefira gravar sempre
durante o dia e perto
de uma janela, mas
nunca posicione a
câmera, contra a luz
que entra pela janela

03

Prepare um lugar pra você
gravar com carinho. Você não
vai querer mostrar aquela
bagunça em cima da mesa,
não é mesmo? Coloque o
aparelho na altura dos olhos e
em um tripé.

01

Tanto o ambiente
interno quanto o
externo devem ser
silenciosos. Não
adianta seu quarto ser
silencioso mas ficar
perto de uma obra ou
um ponto de onibus

04

Evite ler. Organize o
assunto em tópicos e
em uma sequência
lógica. Ensaie quantas
vezes for preciso se for
preciso.

05Assim você irá gravar
olhando nos olhos do seu
espectador.

02

Enquadramento.

Olhe para a camera.

Luz.

Som ambiente

Roteiro


