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Como gravar um  
vídeo para o YouTube?
1 CÂMERA, AÇÃO! 2 OLHO NO OLHO

3

 
A distância 

ideal entre você 
e a câmera é de 

1,5 a 2 m. Com esse 
posicionamento dá para 
fazer desde tutorial de 
maquiagem a vídeos 

de receitas

Antes do primeiro take, 
pense nos aparelhos que vão 
te ajudar nessa empreitada. 
Para gravar, há três opções: 

Para estabelecer uma relação direta de 
conversa e confiança, o equipamento deve 
estar na altura dos olhos. Evite gravar de 
baixo para cima para não dar a impressão 
de imposição. O mesmo vale para a câmera 
elevada, que pode passar uma ideia 
negativa de opressão

CADA UM NO 
SEU QUADRADO 
O tema do vídeo e a 
posição em que você vai 
gravar influenciam no 
enquadramento do vídeo. De 
pé ou sentado, falando sobre 
receitas ou sobre games, cada 
coisa pede um plano diferente

Smartphone: para quem  
é iniciante e não tem muita 
grana. Os melhores modelos 
são os que gravam em HD  
ou Full HD, processador 
de alto desempenho e 
memória de 16 GB

PLANO MÉDIO
A pessoa aparece de corpo 
inteiro e dá para ver um pouco 
do ambiente. Vídeos sobre 
decoração, com passeios pela 
casa, ou com looks do dia,  
com o closet de fundo, usam 
esse tipo de enquadramento

PRIMEIRO PLANO
Mostra a pessoa até a linha 
abaixo do ombro (ou do 
peito para cima). É comum 
em vídeos com tutoriais de 
maquiagem e penteados, 
por exemplo, que precisam 
mostrar o personagem 
realizando o passo a passo  
 do que está sendo ensinado

PLANO AMERICANO
O personagem aparece da 
cintura para cima ou a partir 
da linha do joelho. É muito 
usado em vídeos de receitas, 
em que a pessoa aparece 
cozinhando em sua bancada

PLANO DETALHE
Alguns vídeos pedem um 
zoom para mostrar algo 
específico: tipo um olho 
sendo delineado ou um 
açúcar virando caramelo na 
panela. Esse plano também 
serve para mostrar itens que 
vão ser usados na gravação

Webcam: tem custo baixo 
e grava em alta resolução. 
Armazena as imagens no 
computador e permite fazer 
hangouts. As avulsas têm 
melhor qualidade de imagem 
que as webcams acopladas

Câmera: as híbridas, que 
filmam e fotografam, têm  
bom custo-benefício e dão 
um toque profissional ao 
vídeo. Com a tela giratória, 
dá para você fazer os ajustes 
e dar o play sozinho

Fique 
de olho 

no foco! Faça 
alguns testes com 

a câmera para não 
sofrer com transições 

automáticas ou 
oscilações de 

imagem

A regra 
básica é 

evitar escolhas 
que cortem as 

articulações. O ideal 
é sempre enquadrar 

acima ou abaixo 
delas

 ANDRESSA TRINDADE  DEBORAH HORIUCHI
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7 CASA ARRUMADA 8 LOOK DE 
WEBCELEBRIDADE

6 EM ALTO E BOM SOM
Evite locais 
vazios, que 

acabam produzindo 
ecos. Aposte em 
tapetes, móveis e 
objetos que deem 
mais volume ao 

espaço

Se for usar 
chroma key, 

evite o verde, por 
exemplo, para não 
interferir no efeito 

na hora da 
edição

4 DÁ UM APOIO!

5 O ILUMINADO
Para uma boa iluminação, é preciso entender a função de cada tipo de luz:

Decoração também é conteúdo. Por isso,  
vale adequar o cenário à sua proposta.  
Pode ser a garagem de casa com ferramentas 
à mostra para fazer experiências científicas  
ou a sua estante de livros para falar sobre  
a sua obra favorita, e por aí vai... 

Mantenha o seu estilo e seja autêntico.  
Só tome cuidado com peças listradas, que 
causam confusão visual no vídeo, e com estampas 
extravagantes, que podem chamar mais atenção 
do que o que está sendo apresentado

Falar com clareza é importante.  
A postura certa (reta, mas sem forçar) 
é a chave para que a voz saia sem 
falhas. O microfone mais usado pelos 
youtubers é o direcional, aquele que 
fica em um suporte acima da cena.  
É possível usar o microfone da própria 
câmera, mas só se o ambiente for bem 
isolado e não tiver ruídos externos

Luzes laterais: são complementares e destacam os 
detalhes, sem eliminar as sombras. As mais usadas são  
os tripés de guarda-chuva. Em casa, dá para usar o abajur 
com uma folha de papel em volta para suavizar a luz

Luz principal: dá o efeito de preenchimento.  
É a mais forte da cena e determina a posição das 
demais. Em casa, a lâmpada de LED deve ficar a 2 m 
de altura e a uma distância de 1,5 m do personagem

Contra-luz: é oposta à iluminação principal e dá 
profundidade em relação ao cenário – além de dar volume 
às pessoas ou objetos filmados. O ideal é que fique acima 
do nível da câmera e tenha a mesma temperatura de cor 
(amarela, neutra ou branca) dos outros pontos de luz

Luz natural: em ambientes internos, aproveite a luz que 
entra pela janela entre as 12h e as 14h. Use cortinas para 
dosar os raios e um abajur para fazer o equilíbrio lateral. 
Em ambientes externos, a luz da manhã ou do fim de tarde 
é a ideal. Use um rebatedor para suavizar as sombras 

CONSULTORIA Caique Pereira, do canal Escola de Youtubers; Niina Secrets, 
youtuber; e Thiago Lirola, professor do curso de direção de imagens do Senac

O tripé mantém a câmera  
em segurança e garante  
um vídeo sem tremidos.  
O equipamento não é caro, 
mas pode ser substituído por 
objetos comuns: uma pilha 
de livros ou uma mesinha 
mais alta, por exemplo

Para uma boa iluminação, é preciso entender a função de cada tipo de luz:

Uma 
placa  

de isopor cumpre 
muito bem a função 

de rebatedor. É 
só posicionar em 
frente à área que 
precisa ser mais 

iluminada


