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Na era dos multimédia os vídeos estão a ser cada vez mais usados. Para imaginares a 
escala, apenas no Youtube, uma das plataformas mais populares para a partilha de 
vídeos, em cada minuto que passa é feito o upload de 300 horas de novos vídeos. Isto 
são 12 dias e meio de vídeos continuamente  a serem criados todos os minutos. 

Enquanto a filmagem profissional requer muitas competências e também software e 
hardware indicado, existem também muito bons resultados por parte de amadores 
(desde que alguns aspetos básicos sejam levados em consideração). 

1. Escreve um bom guião (script)  

Tudo começa com um bom guião, é basicamente o plano do que vais fazer a seguir. 
Demora algum tempo e usa as energias criativas de cada membro da tua equipa pois 
este é um passo crucial que pode fazer a diferença entre um bom e um mau vídeo. 

Primeiro, escolhe o tema do teu vídeo. De seguida pensa em como transformar este 
tema numa sequência lógica de cenas. Pergunta-te a ti mesmo/a: qual vai ser a estória, 
qual é a experiência que quero criar, como vou atrair pessoas? O que é que eles 
ganham em verem este vídeo? 

Decide o que queres filmar e em que sequência lógica, quem vais incluir e qual vai ser 
a tua configuração. Se vais gravar um evento, escolhe quais são as áreas mais 
importantes a cobrir e onde irão decorrer os acontecimentos mais importantes.  

Decide quem diz o quê, tendo sempre a certeza que o texto é simples o suficiente e 
compreensível para tua audiência. Lembra-te que a mensagem pode ser enviada tanto 
verbalmente como não-verbalmente, por isso certifica-te que todos os elementos da 
comunicação são filmados (linguagem corporal, fundo, roupas, suportes visuais, etc.). 
Não tenhas medo de usar um pouco de humor. 

Tê em conta que os melhores vídeos de apresentação têm no máximo 2 minutos, 
devendo se capaz de  capturar a atenção do espetador no primeiro minuto. É 
recomendado que nos primeiros 30 segundos a mensagem que pretendes transmitir já 
tenha sido enviada. 

 

3. Vídeos 
O que se deve ter em conta quando se usa vídeos na 
comunicação?  
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2. Escolhe o estilo de vídeo que queres fazer 

Existem vários estilos para fazer um vídeo. Alguns são mais familiares: já todos vimos 
entrevistas, documentários, vídeos de apresentação ou reportagens. Existem no 
entanto outros tipos que não são tão familiares mas podem ser muito eficazes pela 
criatividade que introduzem: 

! Vídeo em stop-motion – É criado através de fotos 
diferentes da mesma cena com pequenas mudanças 
entre cada uma. 

! Animação num whiteboard – A estória é desenhada 
em tempo real num quadro (de ardósia ou plástico 
branco), os artistas gravam ao mesmo tempo que 
desenham. 

! Slideshows – são muito parecidos a uma apresentação de PowerPoint que é 
gravada em formato de vídeo e posteriormente adiciona-se uma narração. 

A Internet está cheia de exemplos diferentes destes estilos e muito mais, não tenhas 
medo de usá-los como fonte de inspiração. 

3. Certifica-te que usas o hardware corretamente 

Não precisas necessariamente de câmaras extravagantes ou caras mas deves usar as 
que tens de forma adequada. Tenta garantir que sabes quais são as limitações da tua 
câmara e que não a usas para além disso. Se a câmara não permite obter bons 
resultados ao filmar num ambiente com pouca luz, tenta encontrar um cenário com 
suficiente luz. Se não tiveres um microfone especial e a tua câmara estiver a captar 
ruído de fundo ou eco, procura um local que não tenha esses problemas. Além disso, 
põe a hipótese de usar um tripé sempre que puderes para que as imagens fiquem o 
mais estável possível. 

No geral, é melhor testares a câmara em vários lugares para veres se a qualidade é 
suficientemente boa para o teu vídeo. 

4.  Usa posições de câmara diferentes 

Dependendo daquilo que estás a filmar, algumas distâncias e ângulos são mais 
apropriados do que outros. 

Por exemplo, para o cenário de apresentação podes usar uma filmagem distante, a 
cerca de 400 metros de distância do teu alvo. Para mostrar interação entre as 
personagens ou mais detalhes cénicos tenta optar por uma filmagem distante, o que 
significa que a posição e o zoom da câmara de forma a que todo o corpo dos atores 

Existem várias 
formas diferentes de 

filmar um vídeo 
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apareça. Filmagens a média distância, que focam a zona da cintura para cima do ator, 
são usadas para apresentar mais detalhadamente a ação ou diálogos. Se por outro lado 
quiseres enfatizar um ator ou uma emoção em particular podes fazer um close-up: 
mostra apenas a face, foca certas áreas do corpo (por exemplo os olhos, mãos, ou 
pernas) ou alguns detalhes relacionados com o tópico (e.g. quando se trata de uma 
carta deves aproximar-te o suficiente para garantir que o texto é legível ). 

Além disso, a altura a que a câmara se encontra posicionada pode ser usada para vários 
efeitos. A forma mais comum e normal de filmar é ao nível dos olhos, transmitindo a 
ideia que somos nós que estamos a observar a ação. Filmar de cima permite ao 
visualizador uma perspetiva mais geral das coisas, movendo assim o foco de atenção 
das personagens para a cena no geral. Filmar abaixo da linha dos olhos, no chão, faz 
com que o espetador tenha a noção da altura daquilo que está a ser filmado, da 
dinâmica ou até mesmo uma sensação de fraqueza.    

Tal como nas fotos, existem vários efeitos que podes usar e múltiplas formas de 
configurar os atores. Tê em atenção a luz e o fundo, procura introduzir elementos 
artificiais ao fundo e grava o melhor vídeo possível! 

5. Procura os elementos certos 

Escolher um fundo apropriado é muito importante. Não são apenas os atores do vídeo 
que enviam a mensagem, o fundo também o faz.  

As pessoas que estão a falar devem saber muito bem aquilo que estão a dizer. Acima 
de tudo, não devem falar apenas com palavras e devem conseguir expressar-se com o 
corpo, com expressões e com o seu tom de voz. A secção sobre apresentações contem 
várias dicas relativamente a isso. 

Por último, mas não menos importante, não te esqueças de usar suportes visuais que 
possam ajudar a transmitir o conteúdo que pretendes. 

6. Edita o filme 

Enquanto o software especializado para edição de vídeo é muito caro e necessita de 
recursos significativos de hardware, cada um dos principais sistemas operativos fornece 
software livre para te ajudar com o básico (por exemplo, o "Movie Maker" no Microsoft 
Windows e o iMovie no MacOS). Mesmo que não tenham os efeitos profissionais de 
software topo-de-gama eles conseguem na mesma fornecer-te as funções básicas que, 
juntamente com as dicas a seguir, te irão ajudar a criar um filme de qualidade.  
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Vamos começar: 

! Reune as melhores cenas e junta-as com a música apropriada. 
! Recorta os erros das faixas iniciais ou substituí-os por outros elementos, 

mantendo o som.  
! Adiciona diferentes efeitos de transição mas certifica-te de que são adequados.  

Não os uses em demasia a menos que o teu guião necessite.  
! Certifica-te que há uma boa dinâmica no teu filme. Quando se  trata de um 

evento podes começar primeiro por mostrar a paisagem. Não se deve incluir 
duas filmagens consecutivas que tenham o mesmo set-up de câmara  sobre 
assuntos diferentes. Se precisares de o fazer, adiciona uma transição ou outra 
cena entre os dois cortes. Tenta cortar quando ocorre movimento. É melhor 
cortar quando se o ator olha em direção a uma porta a abrir do que cortar 
quando o ator está parado a olhar para a câmara. Alterna entre duas filmagens 
próximas e distantes do mesmo ator e entre fotos tiradas de direções diferentes 
(que devem ser em torno dos 450) 

! O olho humano demora cerca de 5 a 10 segundos conseguir observar os 
detalhes de uma imagem, por isso se os detalhes são importantes não cortes 
um clip antes dessa janela de tempo. Por outro lado o melhor seria alterar 
apenas depois de 10 - 15 segundos para trazer mais dinâmica a menos que haja 
algo realmente importante nessa filmagem (como uma pessoa a falar). 

 


