IMAGEM
Para gravar imagens poderemos utilizar diversos
equipamentos, como celular, tablet, câmera digital ou
filmadora.
A qualidade da imagem gerada por esses
equipamentos contribui para o resultado final do seu vídeo.
Entretanto, com algumas técnicas de gravação, pode-se
melhorar essa qualidade.

DICAS DE FILMAGEM
TRIPÉ

Se você não tem muita experiência com
a câmera e fará muitas imagens paradas, sugere-se utilizar
um tripé. O tripé auxilia a estabilizar a imagem, evitando
imagens tremidas.

LUZ

Para garantir boas imagens, você deve se
preocupar com a luz, tanto em ambientes internos quanto
externos. Verifique a luz antes de iniciar a gravação, testando
a iluminação e as sombras.
Cuidado com as interferências
SOM
externas que podem produzir ruídos no seu vídeo.

ZOOM

PLANOS E ENQUADRAMENTOS
INDUSTRIAL
O plano pode
ser definido como cada fragmento
filmado. A imagem que assistimos é resultado da junção de
vários planos. Existem vários tipos de plano:
Plano geral: é um plano mais
aberto em que a informação
predominante é o cenário.
Plano de conjunto: prioriza a
interação entre os
personagens. A figura humana
é mostrada por completo, mas
se tem menções ao cenário.
Plano Médio: destaca mais o
personagem, deixando-o em
maior evidência em relação ao
cenário.
Primeiro plano (close): dá
ênfase à expressão facial dos
personagens, demonstrando
suas emoções.
Plano detalhe: registra
detalhes dos objetos.

Faça a passagem das imagens de forma

sutil, apertando aos poucos o botão de zoom. Utilize sempre o
zoom ótico e não o digital, pois este último distorce a
qualidade da imagem.
RESOLUÇÃO Cuidado com a resolução escolhida.
Resoluções baixas, ao serem reproduzidas, geram uma
imagem expandida e desfocada. Sugere-se filmar nas
resoluções 1280x720 HDV ou 1920x1080.

Antes de iniciar a gravação oficial, faça
algumas filmagens e passe para o
computador, para verificar como está o som
e a resolução da imagem.

POSIÇÕES OU ÂNGULOS DE CÂMERA
- Altura normal: coloca-se a câmera na altura do ombro. Esse
tipo de filmagem representa a realidade como ela é vista pelo
indivíduo.
- Plongée: A câmera vê acontecimentos de cima para baixo.
Tem o efeito de “esmagar” o que é visto, dando um olhar de
superioridade sobre o que é filmado.
- Contra-plongée: A cena é filmada de baixo para cima, em
que o espectador se coloca em uma posição inferior àquilo
que está vendo.
- Câmera subjetiva: quando o espectador tem o ponto de vista
da câmera, ou se move no lugar dela.

PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO
- Regra dos três terços: dividimos a
tela em três partes e centralizamos
os olhos dos personagens na
primeira linha. Se a captação for de
um cenário, sugere-se que a linha
do horizonte fique nesta primeira
linha imaginária.
- Espaço ou ação do personagem: o plano deve dar mais espaço na
direção em que o personagem irá se mover.

CAPTURA DE TELA
Muitas vezes, você não tem a intenção de gravar cenas com
personagens e sim gravar interações na tela do seu
computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário que você
tenha um programa que promova essa captura de tela.
Listaremos alguns programas gratuitos que podem auxiliar
nesse processo.

PARA COMPUTADOR
- CamStudio: permite capturar o que acontece na tela do
computador e criar vídeos no formato AVI que podem ser
convertidos para o formato Flash (SWF). O programa permite
que você escolha a área do seu computador a ser gravada no
menu “Region”. Além da captura da tela, o programa também
capta sons (se você optar por fazer uma narração).
Disponível para baixar em: http://camstudio.org/
- Blueberry FlashBack Express: permite capturar o que
acontece na tela do computador e criar vídeos. O programa
permite que você escolha a área do seu computador a ser
gravada no menu “Region”. Além da captura da tela, o
programa também capta sons (se você optar por fazer uma
narração) e imagem (caso queira usar a webcam de seu
computador para aparecer no vídeo).
D i s p o n í v e l p a r a b a i x a r e m :
http://www.flashbackrecorder.com/. Você escolhe o
FlashBack Express e insere seu e-mail. O site enviará uma
chave de licença para o uso gratuito do programa.

CAPTURA DE TELA
PARA TABLET
- Screencast: programa que permite gravar a tela do seu
tablet, bem como som, caso você queira realizar uma
gravação. Ao término da gravação, o programa gera o
vídeo (em mp4), que pode ser compartilhado por e-mail,
bluetooth, YouTube ou ser adicionado ao Dropbox.
Para baixar: acesse o PlayStore ou App Store do seu tablet.
Às vezes, além de baixar o programa, serão necessárias
outras configurações. Vídeos no YouTube podem lhe
auxiliar nessa etapa.

PARA CELULAR
- Unlimited Screen Recorder: o aplicativo gratuito permite
a gravação da tela do telefone por tempo ilimitado e ainda
fornece a opção de captar o áudio durante essa gravação.
Permite personalizar a resolução do vídeo, destacar
toques na tela durante a gravação entre outros. Para
iniciar, é necessário um toque na tela do aplicativo. Os
vídeos são armazenados na galeria do celular.
Para baixar: acesse o PlayStore ou App Store do seu
celular e digite o nome do aplicativo.

AGORA É COM VOCÊ!
Decida qual o processo de
gravação que você pretende
usar (filmagem, captura de tela,
etc.) e ponha em prática o seu
roteiro!

MÃOS À OBRA!
Pesquisa integrante do Projeto ‘Vídeos Digitais na
Licenciatura em Matemática a Distância’, coordenado pelo
professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba (UNESP - Rio
Claro) e financiado pelo CNPq.

Material elaborado pela doutoranda
Vanessa Oechsler para sua pesquisa.

DÚVIDAS
Elicmat Tube
elicmat.tube@gmail.com

GRAVAÇÃO

www.festivalvideomat.com

MATERIAL CONSULTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. Manual
Básico de Vídeo. Sergipe, [S.d.].
TV ESCOLA. Oficina de Produção de Vídeos. [S.d.].
http://curtahistorias.mec.gov.br/images/pdf/dicas_producao
_videos.pdf.
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http://dicasmateus.blogspot.com.br/2014/07/7-dicas-decomo-fazer-uma-filmagem-com.html
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