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Introdução

Neste capítulo apresentamos discussões e reflexões de natu-
reza tecnológica, artística e didático-pedagógica envolvidas no pro-
cesso de produção audiovisual realizado em cenários educacionais. 
Especificamente, abordamos aspectos sobre a edição de som em ví-
deos digitais, buscando enfatizar a criação de narrativas digitais 
(multimodais) enquanto processo formativo (inovador).

Em outras palavras, exploramos aspectos relacionados ao som 
em vídeos cinematográficos, visando contribuir para a produção de 
novos conhecimentos acerca da temática discurso imagético, vislum-
brada no espectro deste livro, enquanto possibilidade voltada à 

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita do módulo “Edição de áudio 
na produção de vídeos digitais educacionais”, apresentado durante o curso de 
extensão universitária envolvendo cinema e educação e realizado no Instituto 
de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do 
Rio Preto/SP.
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90 HUMBERTO PERINELLI NETO

inovação em educação, por meio de atividades de ensino, pesquisa 
e, principalmente, extensão universitária.

Tendo explicitado ao leitor o foco central de discussão com 
rela ção ao som em vídeos cinematográficos, é importante também 
desta car que o texto foi elaborado considerando-se duas vertentes 
fulcrais, que se amalgamam enquanto pano de fundo estrutural.

A primeira diz respeito a nossa opção em selecionar três vídeos 
“diretrizes”, por meio dos quais promovemos discussões, análises, 
comparações e contrastes, ao longo das seções que compõem o 
texto, visando com isso promover reflexões sobre a edição de áudio 
na produção de vídeos digitais educacionais.

A segunda refere-se a nossa busca e dificuldade em categorizar 
as seções do texto e ao processo de elaboração deste capítulo em 
geral. Por um lado, ao olharmos nossas experiências vividas, encon-
tramo-nos em um contexto imagético, dinâmico, multimodal, o 
qual é cognitivamente “rizomático” (Deleuze, 1989). Em con-
traste, a natureza linear das narrativas escritas torna-se corriqueira-
mente desafiadora para nós (Lévy, 2000). Nesse sentido, diante do 
“paradigma da multimodalidade” ou “crise semiótica de represen-
tações”, buscamos propor temáticas dorsais (títulos de seções), que 
propiciem discutir questões essenciais e introdutórias sobre a 
edição de áudio na produção audiovisual voltada à criação de ví-
deos digitais educacionais.

Para finalizar esta introdução, gostaríamos de destacar nossa 
grande satisfação em discutir aspectos específicos sobre a produção 
audiovisual em cenários educacionais. Esse fato é um significativo 
indício de que as atividades envolvendo a criação de narrativas di-
gitais e os desdobramentos propulsionados pelo discurso imagético 
vêm intensificando sua fertilidade formativa.

A construção dessas narrativas digitais pode ser dividida em 
dois momentos distintos. Em um primeiro, vislumbrávamos o 
acesso a formas iniciais do uso didático-pedagógico de tecnologias 
digitais para a produção de vídeos. Agora, já exploramos especi-
ficidades para se aprimorar qualitativamente a produção desses  
vídeos, o que fomenta nosso amor, desejo, fé e sonhos enquanto 
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VER, FAZER E VIVER CINEMA 91

estudantes, professores, pesquisadores, formadores, educadores e 
artistas.

Os vídeos digitais em cena no capítulo

Nesta seção apresentamos uma descrição sobre os vídeos sele-
cionados para discussão e justificativas que nos levaram a tais es-
colhas. Optamos por não ser rigorosos com relação ao uso de termos 
do ponto de vista dos fundamentos do cinema. Alguns desses 
funda mentos são apresentados mais adiante.

Cin/educ/ação

Um dos vídeos que discutimos neste capítulo foi produzido 
por participantes da edição 2011 do curso de extensão universitária 
envolvendo cinema e educação. O vídeo é intitulado Avenida Al-
berto Andaló, São José do Rio Preto e foi publicado no YouTube, 
bem como no ambiente virtual do projeto Cin/educ/ação.2

Uma das possibilidades de descrição da natureza do discurso 
imagético presente nesse vídeo é a seguinte: trata-se de uma narra-
tiva digital de aproximadamente quinze minutos. O tema ou con-
teúdo central abordado está diretamente relacionado às disciplinas 
de ensino de História e de Geografia. Do ponto de vista artístico ou 
cinematográfico, a narrativa assume certo caráter de documentário, 
mas com a presença de diversas cenas performáticas (teatrais/
cênicas).

Se considerarmos o principal objetivo proposto ao longo dos 
anos nas edições do curso de extensão envolvendo cinema e  
educação e analisarmos outros vídeos publicados no projeto  
Cin/educ/ação, podemos conjecturar que quantidade significa-

 2. Disponível em: http://cineducacao.jimdo.com/v%C3%ADdeos-ibilce/2011/.  
Acesso em: 24 fev. 2015. 
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92 HUMBERTO PERINELLI NETO

tiva das narrativas publicadas através do referido projeto tem, 
natu ralmente, um caráter semelhante ao vídeo que descrevemos 
no parágrafo anterior (documentário + ficção).

É importante mencionarmos que não temos dados ou informa-
ções sobre o processo de produção desse vídeo que selecionamos. 
Nossas inferências sobre ele estão embasadas apenas na narrativa 
per se e em algumas suposições que faremos, visando abordar ques-
tões que consideramos importantes ao leitor. Por exemplo: iremos 
supor que foram utilizadas câmeras digitais com microfones embu-
tidos para a filmagem de cenas performáticas e o software Movie 
Maker da Microsoft para edição do vídeo.

Performance matemática digital

A gênese deste capítulo, na realidade, tem como lócus uma 
expe riência na qual o primeiro autor do texto foi convidado a mi-
nistrar um dos módulos do curso de extensão universitária discu-
tido neste livro. Neste módulo, foram abordados tópicos específicos 
sobre a edição de som na produção de vídeos digitais educacionais.

Naturalmente, um fator fundamental que levou o professor 
Ricardo a ser convidado a ministrar um dos módulos foi sua expe-
riência de trabalho acadêmico (ensino, pesquisa e extensão) rela-
cionado a uma noção denominada performance matemática digital 
(PMD). Resumidamente, PMD diz respeito ao uso inovador das 
artes (performáticas) e das tecnologias digitais em diversificados 
cenários da educação matemática (Scucuglia, 2012), sendo esta 
uma linha de pesquisa em fase inicial de introdução e desenvolvi-
mento no Brasil (Scucuglia, 2014).

Diante do fato de trabalharmos com PMD, optamos por discu-
tir uma narrativa matemática de caráter musical, intitulada Infinity.3 
Essa narrativa, de aproximadamente dois minutos, foi publicada por 

 3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=93PHCWIrVgk&featu
re=youtu.be. Acesso em: 5 mar. 2015. Fonte específica: Disponível em: 
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VER, FAZER E VIVER CINEMA 93

meio do projeto Math + Science Performance Festival.4 Com base 
nessa PMD, mostraremos como a edição de som pode ser realizada 
de forma a se buscar meios para o aprimoramento de qualidade do 
vídeo produzido, mesmo que nos encon tremos em um contexto 
“amador”, utilizando recursos tecnológicos de grande acessibilidade 
em termos de custo e que apresentem interfaces amigáveis.

Thirty Seconds to Mars

A banda americana Thirty Seconds to Mars, do gênero pop 
rock alternativo, é formada por um trio de músicos liderado por 
Jared Leto. Além de músico, Jared Leto é ator, produtor e diretor 
de cinema, tendo recebido o Oscar em 2014 de melhor ator coadju-
vante, ao interpretar a personagem Rayon no filme Dallas Buyers 
Club (2013).

Diante do talento e competência artística de Jared Leto, os 
video clipes da banda Thirty Seconds to Mars (verdadeiros curtas-
-metragens, na realidade) são aqui considerados “vídeos concei-
tuais”. Assim, tratamos tais produções audiovisuais como sendo 
referências profissionais de qualidade para produzirmos e bus-
carmos aprimorar nossos vídeos digitais educacionais de caráter 
amador. Para o desenvolvimento deste capítulo, optamos por dis-
cutir o videoclipe intitulado City of Angels.5

Um dos motivos que nos levou a selecionar essa narrativa de 
aproximadamente onze minutos de duração foi o fato de ela possuir 
algumas semelhanças com o vídeo do projeto Cin/educ/ação já 
mencionado. Ambas têm uma natureza de documentário e o tema 
central diz respeito a características, sentimentos, pontos de vista 

http://www.edu.uwo.ca/mpc/mpf2012/index-all.html. Acesso em: 5 mar. 
2015.

 4. Disponível em: www.mathfest.ca. Acesso em: 5 mar. 2015. 
 5. Disponível em: http://youtu.be/Ntlt2tKi4do. Acesso em: 5 mar. 2015. 

Também disponível em: http://i.ytimg.com/vi/Ntlt2tKi4do/maxresdefault. 
jpg. Acesso em: 5 mar. 2015.
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94 HUMBERTO PERINELLI NETO

peculiares de uma cidade (São José do Rio Preto e Los Angeles, 
respec tivamente), elementos que podem ser significativos em 
termos de historicidade. No entanto, enquanto uma apresenta cenas 
performáticas de caráter cênico, a outra amalgama profissional-
mente depoimentos de caráter documental à performance musical.

Captação de áudio em filmagens

Solicitamos ao leitor, por gentileza, que assista ao vídeo Ave-
nida Alberto Andaló, São José do Rio Preto. Ao assisti-lo, gosta-
ríamos de chamar a atenção para os elementos envolvendo a edição 
de som, no que diz respeito ao uso de microfone e câmera digital. 
Note que existem diferentes tipos de cenas nas quais os parti-
cipantes aparecem atuando (dramatizando) e que a forma de cap-
tação de áudio nas filmagens dessas cenas é feita, provavelmente, 
por meio do uso do microfone embutido na câmera digital utili-
zada. Em locais públicos movimentados, como avenidas ou rodo-
viárias, o som ambiente captado pode interferir no entendimento 
claro da fala dos personagens que protagonizam a cena. Em locais 
mais “isolados”, pode-se considerar que não houve muita inter-
ferência de sons ambientes, mas pode-se notar que o ganho ou vo-
lume do som captado é qualita tivamente diferente entre diferentes 
cenas. Isso pode ocorrer por razões como: uso de tipos distintos de 
câmeras, diferença na configuração de som de uma mesma câmera, 
proximidade entre a câmera e os locutores etc. Possi velmente, essas 
são algumas das razões pelas quais o volume, ganho, timbre, sono-
ridade, frequência e/ou qualidade do som é diferente em cada uma 
das cenas.

Como discutiremos mais adiante, essa análise pode ser reali-
zada por meio de nossa percepção sonora, ao assistirmos/ouvirmos 
o vídeo, ou, então, pela análise da onda sonora da narrativa, através 
de softwares. Possibilidades para realizar a captação de som em fil-
magens, visando aprimorá-la, envolvem: (1) uso de microfones 
conec tados a câmeras digitais que ofereçam esse recurso de conexão 
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(como o uso de microfones realizado por repórteres – microfones 
“tradicionais/dinâmicos” ou na lapela); ou (2) gravação sonora 
com uso de microfones conectados ou embutidos a computadores 
ou notebooks, a partir da utilização de softwares de edição de áudio, 
como o Audacity, por exemplo.

Em City of Angels, os depoentes utilizam microfone do tipo la-
pela, fixados em suas roupas, mais precisamente na região próxima 
ao pescoço. Esses microfones podem ser do tipo wireless ou estar 
conectados diretamente à câmera digital ou ao computador, via 
cabo, durante a filmagem. É importante também notar regulari-
dade e uso estético da intensidade sonora dos diferentes depoentes. 
Dependendo do sentimento expresso pelo entrevistado, o editor de 
som pode explorar volume, ganho, graves, agudos e outros tipos  
de efeitos, como reberb e delay, visando oferecer à audiência senti-
mentos específicos, de acordo com seu olhar artístico (Boorstin, 
1990).

Edição de áudio: Movie Maker

O software Movie Maker (MM) é um programa de edição  
de vídeos que possui uma interface significativamente amigável (de 
“fácil” utilização) e pode ser instalado gratuitamente em computa-
dores com sistema operacional Windows. Assim como novas ver-
sões do Windows são lançadas, a interface do MM vem sendo 
atualizada ao longo dos anos, oferecendo potencialidades diferen-
ciadas aos usuários a cada nova versão. Diante do fato de existir 
outro capítulo neste livro que trata especificamente do uso do MM, 
enfatizaremos nesta seção apenas aspectos específicos à edição de 
som, disponíveis na versão 2012 do software.

Inicialmente, vamos supor que, com base em um roteiro, tendo 
criado uma biblioteca contendo arquivos de imagens e vídeos, o 
usuário do MM irá importar (menu Adicionar vídeos e fotos) esses 
arquivos “arrastados” ou “inseridos” na trilha de edição do MM. 
Na maioria das vezes, os arquivos de vídeos importados são recor-
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96 HUMBERTO PERINELLI NETO

tados ou divididos, de modo a se utilizar apenas os trechos que 
compõem a narrativa.  Tendo esboçado ou iniciado a produção da 
narrativa digital, o MM oferece ferramentas de edição de áudio em 
diferentes abas/menus.6

(1) Na primeira aba do menu (Início), o MM oferece recursos 
de fundamental relevância para a criação da narrativa. São eles: 
(i) Adicionar música e (ii) Gravar narração. A música pode ser inse-
rida, importando-se um arquivo mp3, por exemplo, e a narração 
pode ser gravada a partir do uso de microfone embutido ou conec-
tado ao computador. Em ambos os casos, o usuário deve selecionar 
o trecho do vídeo no qual a música e a narração serão inseridas.

Com relação a (1), chamamos a atenção aos seguintes aspectos:

a) O uso de músicas, trechos de músicas ou efeitos sonoros 
pode ser um componente importante da narrativa, um ele-
mento sonoro que possa oferecer sentimentos relevantes à 
audiência do ponto de vista artístico e/ou conceitual. 

b) O uso da narração, geralmente, é um recurso essencial na 
criação de narrativas de caráter documental. Notamos que 
esse é um recurso bastante utilizado em vídeos do projeto 
Cin/educ/ação. Cabe ainda mencionar que o usuário deve 
verificar configurações de som no painel de controle do 
Windows, em caso de mau funcionamento deste recurso. 
Deve-se definir corretamente o microfone a ser utilizado, 
seu nível de capacitação e a opção de uso sincronizado ou 
não de autofalantes ou fones de ouvido.

(2) Nas abas do menu Projeto, Exibir e Editar, o MM oferece 
potencialidades específicas para edição de som.

 6. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-x9DBWi3RQsw/UF2oRIE6rz 
I/AAAAAAAAGWs/omz1F0DZ7j0/s1600/Movie+Maker+20012+-+1.
png. Acesso em: 27 fev. 2015.
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a) Em Exibir, o recurso Formas de onda mostra ao usuário 
uma representação da intensidade (volume ou ganho) do 
som do vídeo em um determinado momento. Essa onda é 
uma representação visual do som da narrativa. Analisá-la 
é muito importante por diversas razões, como verificar a 
regularidade de áudio entre cenas ou explorar sons de 
forma mais ou menos intensa em determinados momen tos, 
de acordo com a intencionalidade que se busca, mediante 
observância do roteiro do vídeo em produção.

b) Nas abas Projeto e Editar, o MM oferece potencialidades 
mais específicas para edição de som. São elas: (i) Mixagem 
de áudio, Realçar narração, Realçar música e (ii) Volume do 
vídeo, Fade in e Fade out. Cada um desses recursos especí-
ficos do MM pode/deve ser utilizado para aprimorar a 
edição de áudio da narrativa.

De acordo com o tutorial disponível no site da Microsoft, des-
taca-se que é possível:

[dar] um toque sofisticado e profissional ao filme, adicionando 
uma trilha sonora e usando as ferramentas de edição do Movie 
Maker para ajustar o volume, usar os recursos de fade in e fade out 
com a música e muito mais.

Para adicionar música
1. Na guia Início, no grupo Adicionar, clique em Adicionar mú-

sicas.
2. Clique no arquivo de música que você deseja usar e em Abrir.

Para usar os recursos de Fade in e Fade out
1. Clique na música na qual você deseja usar os recursos de Fade 

in e Fade out.
2. Em Ferramentas de música, na guia Opções, no grupo Áudio, siga 

um ou mais destes procedimentos:
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•	 Para	aumentar	a	música	gradualmente,	clique	na	lista	Fade in 
e na velocidade da música.

•	 Para	 diminuir	 a	música	 gradualmente,	 clique	 na	 lista	Fade 
out e na velocidade da música.

Para alterar o ponto inicial ou final da música
1. Clique na música.
2. Arraste o indicador de reprodução no storyboard até o ponto da 

música em que você deseja que ela inicie ou termine no seu 
filme. Em seguida, escolha um destes métodos:
•	 Para	definir	um	novo	ponto	inicial	para	que	a	música	comece	

a tocar no ponto atual, em Ferramentas de música, na guia Op-
ções, no grupo Edição, clique em Definir ponto inicial.

•	 Para	definir	um	novo	ponto	final	para	que	a	música	pare	de	
tocar no ponto atual, em Ferramentas de música, na guia Op-
ções, no grupo Edição, clique em Definir ponto final.

Para alterar o volume do áudio de uma música
1. Clique na música.
2. Em Ferramentas de música, na guia Opções, no grupo Áudio, 

clique em Volume da música e mova o controle deslizante para a 
esquerda para diminuir o volume, ou para a direita para au-
mentá-lo.

Para alterar o volume do áudio em um vídeo
1. Clique no vídeo.
2. Em Ferramentas de vídeo, na guia Editar, no grupo Áudio, clique 

em Volume do vídeo e mova o controle deslizante para a es-
querda para diminuir o volume, ou para a direita para aumentá-
-lo. (Windows 10/Microsoft, [s.d.], grifos nossos)7

 7. Disponível em: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/movie-maker 
-add -edit-audio. Acesso em: 27 fev. 2015. 
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Com base em seus objetivos, o produtor do vídeo pode utilizar 
esses recursos de maneira a enfatizar alguns elementos sonoros em 
detrimento de outros. Nesse sentido, a narrativa pode oferecer à 
audiência meios para que os conteúdos e os sentimentos sejam per-
cebidos de forma mais aprimorada. É nesse sentido que softwares 
específicos para edição e produção de áudio, como o Audacity, 
podem ser utilizados em combinação com softwares de edição de 
vídeo, como o MM.

Edição de áudio: Software Audacity

Ao assistir à PMD Infinity,8 percebemos que a narrativa apre-
senta sons produzidos com o uso de recursos que não estão visual-
mente presentes na narrativa. Por exemplo: percebemos nitidamente 
o som de dois violões tocando ao mesmo tempo. No vídeo podemos 
ver e ouvir um violão “base”, mas ouvimos e não vemos um outro 
violão, que ora sustenta notas oitavadas ou então bases alternativas.

Por termos conhecimento sobre o processo de produção dessa 
PMD, sabemos que no momento da filmagem, além do uso de uma 
câmera digital com microfone embutido, foi realizada também 
uma captação de áudio, utilizando-se o software Audacity, insta-
lado em um notebook conectado a um microfone. O notebook foi 
colocado à frente dos participantes, de modo central. Portanto, no 
momento da filmagem, a captação de som foi realizada com o uso 
de dois recursos: câmera digital e notebook.

O Audacity é um programa de edição de áudio e, assim como o 
MM, é gratuito e sua interface é amigável. De forma peculiar, 
trata-se de um software multitrilhas, que pode ser instalado por 
meio do acesso ao site http://audacity.sourceforge.net/.9 

 8. Disponível em: http://youtu.be/93PHCWIrVgk. Acesso em: 27 fev. 2015. 
 9. Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Auda 

city-Screenshot.jpg. Acesso em: 9 mar. 2015.
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Comparado a outros softwares de edição/produção de áudio 
utilizados profissionalmente, podemos considerar que o Audacity 
não oferece recursos de alta performance, como aqueles encon-
trados no ProTools, LogicPro, Sonar, entre outros. Mesmo diante 
desse fato, as potencialidades oferecidas pelo Audacity são signifi-
cativamente variadas e podem ser exploradas de diversas maneiras. 
Nesse sentido, o processo de aprendizagem relacionado ao uso  
do Audacity requer formas variadas e intensas de engajamento do 
usuário em cenários caracterizados pela experimentação com tecno-
logias. Ou seja, contextos nos quais os usuários (atores humanos) e 
as mídias (atores não humanos) constituem o que já foi definido 
como coletivos pensantes humanos-tecnologias (Lévy, 2000).

Para produzir a PMD Infinity, resumidamente, foram reali-
zados os seguintes procedimentos, utilizando-se o Audacity:

(1) Captar o áudio durante a filmagem da PMD, utilizando 
notebook e microfone. Foi utilizado um microfone de qua-
lidade limitada, conectado diretamente ao input do note-
book, por meio do uso de um cabo com plug P10 conectado 
a um adaptador P10 → P2. Embora não tenham sido utili-
zadas interfaces de áudio, que oferecem melhor qualidade 
à captação de sons, o uso de microfone externo é, geral-
mente, de qualidade superior ao microfone embutido no 
notebook, desde que as configurações no painel de con-
trole e no software estejam adequadas.

(2) Importar o áudio do arquivo de vídeo da filmagem. Para 
realizar esse procedimento, pode ser necessária a con-
versão de arquivos com diferentes tipos de extensões. O 
software FreeVideo Converter, pode ser utilizado para 
executar as conversões necessárias. Esse software também 
é gratuito e pode ser acessado em http://www.freemake.
com/free_video_converter/.

(3) Selecionar os trechos de ondas desejados para a PMD.
(4) Sincronizar as trilhas com base na similaridade das ondas. 

O “alinhamento” entre as ondas das diferentes trilhas 
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deve ser executado de forma rigorosa e o recurso Zoom in é 
o bastante para realizar essa atividade com o perfeccio-
nismo exigido.

(5) Aprimorar a qualidade sonora em cada trilha com base no 
uso de efeitos como: equalizador, normalizar, remoção de 
ruído etc. Um manual de grande utilidade aos usuários que 
buscam instruções iniciais ou avançadas sobre o Auda city, 
encontra-se disponível em: file:///C:/Program%20Files 
%20(x86)/Audacity/help/manual/index.html.

(6) Gravar trilhas de vozes, violão, outros instrumentos e ou-
tros tipos de sons. Assim como (1), esse procedimento 
pode ser realizado da maneira a se buscar altos níveis de 
aprimoramento. A captação pode ser realizada de forma 
simplificada, com poucos equipamentos de baixo custo ou 
com o uso de equipamentos mais sofisticados e de maior 
custo, como interfaces, microfones de alta performance 
etc. Abordaremos alguns aspectos sobre esse assunto na 
última seção.

(7) Exportar áudio (salvar arquivo com extensão do tipo .mp3 
ou .wma).

Finalmente, pode-se adicionar o arquivo criado com o Auda-
city, utilizando a ferramenta Inserir música no MM e finalizar o 
proje to de produção da narrativa digital. Contudo, é necessário 
veri ficar a sincronia entre som e imagem, antes dessa finalização.

Aprimorando a captação e edição de áudio

De acordo com Scucuglia (2012), uma PMD conceitual é uma 
narrativa matemática multimodal, que apresenta três aspectos de 
qualidade simultaneamente: (1) profundidade conceitual do con-
teúdo (matemático); (2) criatividade e imaginação artística; e 
(3) qualidade tecnológica.
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Conforme esse critério, explorado e desenvolvido com base em 
Boorstin (1990), Scucuglia (2012) argumenta que a criação de uma 
PMD conceitual é um evento raro. De modo geral, PMDs parecem 
não atender a esses três critérios simultaneamente.

Mas autores como Gadanidis e Borba (2008) e Scucuglia e Ga-
danidis (2013) sugerem que as PMDs produzidas por esses do-
centes – por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidos na Unesp – oferecem oportunidades para que sejam 
produzidas PMDs que atendam, aos menos, os critérios (1) e (2).

Diante desse fato, o docente Ricardo Scucuglia é atualmente 
responsável pelo desenvolvimento de um projeto de pesquisa finan-
ciado pelo CNPq (Edital Universal/Processo n.484970/2013-5) 
que, além de envolver atividades de ensino e extensão, tem como 
objetivo a produção de PMDs conceituais. Para isso, foram adqui-
ridos equipamentos de alta performance para a produção audiovi-
sual, como computador iMac de alto processamento, software Final 
Cut para edição de vídeo,10 LogicPro para edição de áudio,11 micro-
fone e interfaces de áudio Apogee e câmera digital Canon de alta 
definição.

Embora essa seja uma pesquisa em andamento, já há evidên-
cias de que o uso desses equipamentos de alta performance permite 
não somente meios para a produção audiovisual de qualidade 
“semi profissional”, como oportunidade para que coletivos pen-
santes formados por estudantes-professores-pesquisadores-tecno-
logias digitais produzam significados e conhecimentos de forma 
diferenciada, ao estarem engajados em ambientes voltados à pro-
dução de narrativas digitais.

Por um lado, temos ciência de nossas limitações e contribui-
ções com relação aos três aspectos fundamentais que estamos 
inves tigando: educacional, artístico e tecnológico. Enquanto for-

10. Disponível em: http://images.macworld.com/images/article/2012/08/fcp _
ui_2-291853.png. Acesso em: 11 mar. 2015. 

11. Disponível em: http://core0.staticworld.net/images/article/2013/07/logic -pro 
-x-hero-100046008-orig. Acesso em: 11 mar. 2015. 

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   102 17/08/2016   16:47:28



VER, FAZER E VIVER CINEMA 103

madores de formadores, temos satisfação em aprender continua-
mente sobre essas três vertentes e buscar integrá-las.

Temos igualmente consciência de nossa vulnerabilidade, ao nos 
expormos e arriscarmos a trabalhar com cinema e música, consi-
derando que não temos formação acadêmica formal nessas áreas. 
Mas nossas atividades nos permitem explorar evidências de que o 
processo de pensar com mídias é um dos aspectos de destaque com 
relação à inovação educacional associada ao discurso imagético, en-
quanto processo formativo (Borba; Scucuglia; Gadanidis, 2014).

Som e cinema: fundamentos teóricos

Em City of Angels percebemos um engendramento estetica-
mente aprimorado entre som e imagem. Ao nos imaginarmos en-
quanto produtores de vídeo profissional, pensamos em como 
proporcionar à audiência raciocínios, emoções e sensações (Boorstin, 
1990). Aqui encontramos um contraste interessante entre o cinema 
per se e o cinema em educação.

O cinema per se oferece certa liberdade artística “ilimitada”, 
ou limitada apenas pela fronteira do imaginável e do exequível 
tecno logicamente. No entanto, encontramos um cenário mais res-
trito no contexto educacional. Diante da necessidade de se abordar 
um conteúdo “formal” específico de uma disciplina, muitas vezes a 
liberdade de expressão artística é regulada pela necessidade de criar 
a narrativa com a profundidade conceitual almejada. O objetivo 
didático-pedagógico de uma narrativa educacional pode restringir 
a infinidade artística do cinema per se.

Nesse sentido, é importante buscarmos nos aprofundar con-
ceitualmente em fundamentos teóricos do cinema. De acordo com 
Bordwell e Thompson (1993, p.292-3), “em nossa vida cotidiana, o 
som é, frequentemente, um simples pano de fundo de nossa per-
cepção visual”, mas ao vislumbrarmos seu poder no cinema, no-
tamos que “o som pode moldar significativamente a forma como 
percebemos e interpretamos uma imagem”.
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Ainda com base em Bordwell e Thompson (1993), podemos 
apresentar a seguinte síntese acerca de alguns fundamentos sobre o 
som na produção cinematográfica:

(a) Propriedades acústicas fundamentais (sonoridade, pitch e 
timbre):
•	 Sonoridade:	O	som	que	ouvimos	é	resultado	de	vibrações	

no ar. A amplitude das vibrações produz nosso senso de 
sonoridade ou volume.

• Pitch: A frequência das vibrações sonoras governa o pitch, 
que, com abuso de linguagem, pode ser entendido como a 
“alteza” ou “baixeza” do som.

•	 Timbre:	Os	componentes	harmônicos	de	um	som	podem	
oferecer a ele certa “coloração” ou qualidade de tom.

(b) Seleção, alternância e combinação entre falas, música e outros 
sons.

(c) Ritmo, fidelidade e espaço-tempo.

Autores como Boorstin (1990) discutem exemplos que expli-
citam as funções e potencialidades que o som pode oferecer à 
audiên cia, para que os olhares racional, emocional e visceral sejam 
trabalhados de forma adequada na produção fílmica.

Amor, desejo, convicção e sonhos

Em nossa visão, o papel do pesquisador enquanto mediador ou 
produtor de vídeos digitais de boa qualidade deve ser mencionado. 
Os equipamentos necessários para a produção audiovisual de alta 
qualidade são de custo elevado, o que inviabiliza sua acessibilidade 
e presença efetiva nos cenários escolares. Também a natureza das 
interfaces digitais e dos equipamentos de alta performance exigem 
a fluência com relação a conhecimentos específicos e não triviais 
por parte dos usuários.
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Cabe enfatizar ainda o fato de que as atividades/projetos discu-
tidos neste capítulo fomentam diversos aspectos fulcrais presentes 
nos diferentes capítulos e artigos que compõem o regimento de ex-
tensão universitária da Unesp (Unesp, 2012). Dentre esses aspectos, 
destacamos a extensão universitária enquanto:

[...] veículo de comunicação permanente com os outros setores da 
sociedade e sua problemática, numa perspectiva contextualizada;

[...] meio de formar profissionais-cidadãos capacitados a res-
ponder, antecipar e criar respostas às questões da sociedade;

[...] parte inerente ou etapa integrante dos processos de pro-
dução de conhecimento;

[...] comprometimento da comunidade universitária com in-
teresses e necessidades da sociedade, em todos os níveis, estabele-
cendo mecanismos que relacionem o saber acadêmico ao saber 
popular;

[...] contribuir para reformulações de concepções e práticas 
curriculares da Universidade;

[...] tornar efetiva a articulação da extensão universitária com 
o desenvolvimento das atividades de ensino e de pesquisa. (Unesp, 
2012, [s.p.])

Em breve, quando publicarmos as PMDs em fase de edição, os 
leitores que tiverem interesse em acessá-las notarão que a quali-
dade nas narrativas no que se refere à edição de som estarão muito 
mais aprimoradas do que vislumbramos na PMD Infinity, por 
exemplo. Provavelmente, nunca alcançaremos o padrão de qua-
lidade de Thirty Seconds to Mars em nossos projetos, mas o título 
do mais recente álbum lançado pela banda em 2013 é o que nos 
motiva enquanto professores, pesquisadores, aprendizes e artistas: 
Amor, desejo, convicção e sonhos!12

12. Disponível em: http://myastroplus.ph/images/stories/virtuemart/product /
thirty-secons-to-mars-love-lust-faith-+-dreams-2013-1200x1200.png. 
Acesso em: 14 mar. 2015. 
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