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1ª – LIMPE A LENTE 

 

Com o uso constante dos nossos aparelhos de 

celular é comum a lente da câmera ficar suja. Pode 

parecer estranho, mas você ficaria impressionado ao 

saber quanta sujeira e gordura se acumulam na lente da 

câmera do seu smartphone. 

 

 

 

2ª – ATENÇÃO AO ÁUDIO 

Áudios ruins podem acabar com uma boa gravação de vídeo, e o fato do seu aparelho 

conseguir gravar uma locução decente em um ambiente silencioso não quer dizer que ele 

também vai se sair tão bem em ambientes abertos e barulhentos. 

 

Se você vai gravar pessoas falando, chegue mais perto delas para evitar ruídos do 

ambiente — como vento, por exemplo. Além disso, certifique-se de não cobrir o microfone do 

smartphone na hora de gravar um vídeo. 

 

 

3º - FILME NA HORIZONTAL 

Se você quer que as pessoas vejam o seu 

vídeo em tamanho real no monitor de um 

computador ou em uma TV, mantenha o seu 

smartphone na horizontal enquanto grava. Filmar 

com o telefone na posição vertical pode parecer 

ótimo quando você está olhando para a tela do 

smartphone, mas assim que você joga o vídeo 

para qualquer outro lugar, o resultado será uma 

imagem no meio da tela com faixas pretas em 

ambos os lados. 
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Quando estiver com o aparelho na orientação paisagem, tente encontrar uma linha 

horizontal e mantenha o nível do quadro. Use o horizonte ou a linha de um prédio como 

referência para tentar manter tudo nivelado; com certeza o resultado visual será bem mais 

agradável. 

 

4º – ESTABILIDADE 

Para gravar um vídeo mais suave e estável, use 

as duas mãos para segurar o smartphone. Para 

aumentar ainda mais a estabilidade, tente manter os 

cotovelos na lateral do seu corpo. Firmar bem os pés 

no chão e mover toda a parte superior do corpo — e 

não apenas a câmera — também pode resultar em 

movimentos mais suaves. 

 

Embora isso não elimine completamente os pequenos movimentos involuntários (ou 

mãos trêmulas), pelo menos vai evitar solavancos repentinos comuns de filmagens feitas com 

apenas uma das mãos segurando o dispositivo. 

 

Para facilitar a gravação você pode utilizar de tripés, que hoje possuem grande 

variedades de modelos. Mas lembre-se que é importante deixar a câmera alinhada para que se 

tenha uma imagem de qualidade, uma dica é colocar o celular na altura do rosto para que o 

apresentador possa olhar para a lente de forma reta.  

 

5ª – USE A LUZ A SEU FAVOR 

A luz é uma parte importantíssima na hora de conseguir uma boa imagem. No entanto, 

ela pode ser sua amiga ou inimiga durante uma filmagem. É preciso saber trabalhar com a luz 

disponível e usá-la a seu favor. Ao ar livre, por exemplo, tente encontrar uma posição onde o sol 

está iluminando uniformemente a cena que você deseja gravar. 

Se algumas partes da cena estão muito claras ou muito escuras, adquira o hábito de 

mudar sua posição até encontrar outro ângulo que ainda permita o enquadramento desejado, 

mas onde a luz esteja melhor. 
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5ª – LOCAL DE GRAVAÇÃO 

Para saber o local ideal para gravar seus vídeos, considere em primeiro lugar o que você 

vai transmitir. A mensagem precisa ter conexão com o ambiente. Na gravação de um vídeo 

formativo, por exemplo, o apresentador deve estar em primeiro plano e, ao fundo, um cenário 

neutro para garantir que o foco da cena esteja sobre o apresentador. Enfim, neste caso o 

ambiente deve remeter àquilo que se deseja dar atenção. 

 

Outro ponto importante é sempre que você for definir o local, além de considerar se ele 

tem conexão com o que você vai transmitir no vídeo, é preciso saber também se ele está 

preparado para o tipo de gravação que você deseja produzir. Verifique a iluminação e a acústica 

do local, não tenha medo de fazer testes.  

 

 

6ª – MODO AVIÃO 

Uma dica de extrema importância para nós que vivemos em uma realidade de alta 

comunicação via celular. Ao iniciar a sua gravação coloque o seu celular no modo avião para 

evitar ser interrompido durante a gravação, afinal as vezes o mais simples vídeo pode demorar 

horas para serem gravados se o seu celular recebe muitas ligações ou mensagens. 

 

 

7ª – OLHO NA LENTE 

Olhe diretamente para a lente da câmera e não para si mesmo na tela: É importantíssimo 

manter o contato visual com seus espectadores. E é assim que você consegue ganhar a atenção 

do seu público para mantê-lo assistindo o seu vídeo até o final. 

 

8ª – REGRA DOS 5 SEGUNDOS 

AO INICIAR… Clique em “gravar”, entre em posição e espere pelo menos 5 segundos 

antes de começar a falar. Desta forma, seus espectadores não terão que assistir você se 

acomodando enquanto fala (algo que tira a atenção). 

AO TERMINAR… Antes de apertar no botão “parar” certifique-se de aguardar pelo 

menos 5 segundos, pois é neste ponto onde podemos cortar o fim do vídeo na edição. De 

maneira alguma deixe que o espectador perceba que você está desligando a câmera, pois isso 

dá um ar muito amador ao vídeo. 
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Este é um manual simples com algumas dicas e orientações para gravação de vídeos e 

você pode estar ampliando o seu conhecimento nesta área buscando em vídeos na internet e 

até mesmo fazendo gravações teste com o seu smartphone.  

Mas lembre-se que independente das técnicas apresentadas o conteúdo é fundamental 

para a gravação de um bom vídeo. Tenha domínio do conteúdo que será abordado e fale com 

clareza e pausadamente para que o público possa compreender o assunto. Sendo necessário 

também adaptar a linguagem e o tempo da gravação ao público que o vídeo está sendo 

direcionado. Afinal é mais fácil para os jovens assistir um vídeo de 2 minutos do que um de 10. 

 Uma observação importante é que precisamos verificar o tempo máximo dos vídeos nas 

redes sociais que pretendemos utilizar. Cada rede social tem um tempo diferente para os vídeos. 

Caso você deseje gravar um vídeo para divulgação de um encontro, lembre-se que o Instagram 

aceita vídeos de no máximo 1 minuto, então precisamos que o convite seja feito rapidamente e 

dentro do tempo para que a divulgação não seja prejudicada. 

 Agora caso seja uma videoaula que estará disponível no Youtube, o tempo não será um 

problema, visto que a plataforma aceita vídeos com longa duração. 
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