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6 
edição de vídeoS eduCACionAiS: 

A experiênCiA envoLvendo o 
WindoWS movie mAker1

Simone Aparecida Taino Mioni

Introdução

Numa publicação, um grupo da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) aborda a 
Alfabetização midiática e informacional (Wilson et al., 2013, p.8), 
destacando que “a produção de conteúdos sobre mídia e TIC ofe-
rece aos estudantes a oportunidade de realizarem uma imersão na 
aprendizagem, por meio da exploração e da ação”.

Para tal grupo, com a produção de mídias os estudantes podem 
expressar suas ideias ou elaborar uma síntese sobre uma temática 
ou conteúdo, por meio do uso de programas de edição de vídeo, 
como o Windows Movie Maker ou outro semelhante.

Consciente do potencial das tecnologias para a educação e por 
estar relacionada com curso de extensão envolvendo cinema e edu-

 1. A produção deste texto é uma adaptação escrita do módulo “Edição de vídeos 
com Windows Movie Maker”, apresentado durante o curso de extensão uni-
versitária envolvendo cinema e educação e realizado no Instituto de Bio-
ciências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce) – Unesp/câmpus São José do Rio 
Preto/SP.
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110 HUMBERTO PERINELLI NETO

cação, foi necessário refletir melhor sobre a definição de cinema e 
de curta-metragem.

Em relação ao cinema, Marcel Martin (2005, p.22) afirma 
tratar-se de uma arte, uma linguagem de expressão, representada 
por uma técnica de reprodução mecânica de imagens, com caráter 
comercial. Segundo esse autor, o cinema é capaz de copiar a reali-
dade e usa a linguagem narrativa para reproduzir ideias. Além 
disso, o cinema é um meio de informação e comunicação, uma es-
crita em imagens.

Para Jacques Aumont (2006), o cinema envolve uma lin-
guagem específica, já que é composta, justamente, por imagens. 
Todo filme, prossegue esse autor, é constituído por imagens planas, 
fixas e delimitadas por um quadro, chamadas fotogramas, dispostas 
em sequência e abrigadas em uma película transparente. Essa pelí-
cula, quando projetada, se move com certo ritmo e dá origem a uma 
imagem muito aumentada.

Já o curta-metragem, segundo Henry Grazinoli (2014), é um 
filme de menos de trinta minutos de duração e que pode ter du-
ração até mesmo de trinta segundos. Trata-se também de vídeo 
que pode ser feito com uma câmera de celular ou registrado em 
pelí cula, bem como pode ser postado na internet por uma única 
pessoa. Tal autor ainda registra que o custo de produção do curta-
-metragem pode variar de zero até um alto investimento, mas, se 
for bem aceito e ficar muito conhecido, pode render prêmios e ser 
exibido em canais de TV, independente do seu custo.

Sendo o curta-metragem um filme de duração extraordinária:

veio a ser adotado como formato por excelência do filme de estu-
dante... Antes disso, entre as décadas de 20 e 30, Walt Disney e 
outros pioneiros definem seis a oito minutos como o tempo ideal 
para os filmes de animação [...] também, no campo do documen-
tário e do filme social, principalmente a partir dos anos 40 [...] o 
curta-metragem de 20 a 30 minutos permanece como padrão. 
(Brasil, 2001, [s.p.])
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Para Perinelli Neto, Paziani e Mello (2012) a produção dos 
curtas-metragens exige a realização de várias tarefas, divididas em 
três etapas. A primeira envolve organização da equipe, definição 
do tema, leituras sobre o tema e elaboração de roteiro norteador da 
narrativa do vídeo. Já a segunda requer levantamento de materiais 
(fotografias, depoimentos, filmes de terceiros, matérias de jornal, 
entre outros) e realização das filmagens. Por fim, na terceira é feita 
a escolha da trilha musical, a edição das imagens e a exibição do 
filme para grupo específico e, posteriormente, para o público em 
geral.

Harris Watts (1999), por sua vez, destaca que ao produzir um 
curta-metragem é necessário planejar como obter imagens em movi-
mento que apresentem/representem acontecimentos/respostas so-
bre um tema. Quando temos uma exposição de objetos e alguém 
falando sobre os mesmos, frisa o autor, temos apenas um catálogo 
falado e não um filme. O planejamento é, justamente, o momento de 
pensar sobre o ponto de vista a ser exibido no filme, já que progra-
mas são experiências compartilhadas.

É preciso refletir sobre o que vale a pena ou não registrar, sa-
lienta Watts, já que é preciso pensar na sequência da filmagem, 
identificando os momentos-chave da narrativa que se pretende 
construir, de acordo com o ponto de vista: “O locutor precisa falar 
com finalidade [...] uma explanação busca compensar a ausência de 
fatos [...] espectadores gostam de ver acontecimentos e não de ouvir 
pessoas falando” (Watts, 1999, p.17).

Ainda segundo Watts (1999), o importante é anotar tudo du-
rante a produção de um curta-metragem ou de uma reportagem e ir 
relendo o que se anota à medida que as ideias são colocadas em prá-
tica. De acordo com o próprio autor:

O seu caderno de anotações deve ser a história do seu filme [...] 
comece o caderno no primeiro dia da pesquisa e mantenha-o en-
quanto conversa, faz visitas, observa, lê e pensa sobre o assunto. 
Números de telefone, listas de coisas para fazer, ideias para to-
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112 HUMBERTO PERINELLI NETO

madas e sequências, frases úteis para comentários ou narração, 
questões específicas de filmes e livros que pesquisou. (Watts, 
1999, p.20)

Watts (1999) pontua que as anotações servirão para montar 
uma storyboard ou lista de planos que se pretende desenvolver para 
o filme.

Após definir os planos, inicia-se o preparo para as filmagens e 
dividem-se as atividades: dirigir, filmar, iluminar, gravar o som, 
entrevistar, editar. Para que todas essas atividades sejam bem con-
duzidas e em tempo hábil é preciso organizar o cronograma de 
produ ção. Devem-se incluir nesse cronograma: captação de in-
ternas e externas, captação de depoimentos, gravação de locução, 
edição, confecção de arte final (desenhos, animações, vinhetas) e 
trilhas sonoras ou músicas, especialmente.

A montagem na elaboração de vídeos

Compreendidas as etapas da produção de um vídeo, pensemos 
com detalhes a edição das imagens, ou seja, a montagem.

Dancyger (2010, [s.p.]) considera que montagem

é a junção física de dois diferentes trechos de filme. Quando 
juntos, os dois trechos se transformam em uma sequência que tem 
um sentido particular. A habilidade da montagem é a junção de 
dois trechos de filme para produzir um sentido [...] a interpre-
tação do espectador fica mais clara à medida que o editor pratica 
sua habilidade. A arte da montagem acontece quando a combi-
nação de dois ou mais planos leva o sentido para outro nível – 
exci tação, discernimento, choque ou a epifania da descoberta.

Tendo em vista a mencionada definição de montagem, 
Dancyger (ibidem) considera o editor/montador um verdadeiro 
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artista. O papel do montador acontece na fase de pós-produção, 
quando as cenas são editadas e são acrescentados os efeitos espe-
ciais e os efeitos sonoros e músicas. Nesse momento, a tecnologia é 
vista como uma ferramenta de criação, pois, ao escolher justapo-
sições e certos efeitos, o montador colabora para a construção do 
significado das cenas que compõem a narrativa cinematográfica.

O objetivo deste capítulo é o de tratar da edição de vídeo, graças 
ao emprego do Movie Maker, software integrado em todos os sis-
temas operacionais do Windows e empregado para a criação, a 
edição e a partilha de vídeos na internet.

Para baixar o Movie Maker versão Live é só acessar o site 
http://www.sounddog.com/ e clicar no link “Download Gratuito 
para Windows Baixar Windows Live Movie Maker”. Outra opção 
é baixá-lo pela página do autor: http://windows.microsoft.com/
pt-br/windows-live/movie-maker.

No módulo “Edição de vídeos com Windows Movie Maker” 
apresentado no curso de extensão universitária envolvendo cinema 
e educação, os participantes com atividades práticas aprendem a 
trabalhar com este software. Tomando por base a experiência cons-
truída nesse curso, apresentarei exemplos de atividades que podem 
ser executadas para o aprendizado da edição de vídeos.

A primeira atividade sugerida tem como objetivo a aprendi-
zagem do trabalho com legenda. Para tanto, sugiro que os parti-
cipantes assistam ao vídeo de uma música com áudio em língua 
estrangeira e legenda na mesma língua. Depois, sugiro que pro-
curem um vídeo da versão em português da mesma música, com 
legenda em português. A atividade vai consistir em: baixar a letra 
original da música juntamente com a tradução no editor de texto, 
depois baixar a música com a legenda e áudio em língua estrangeira 
e inserir legenda em português.

Podemos substituir o vídeo de uma música por um audiolivro, 
por exemplo. Basta escolher um livro na versão em inglês, que 
possua também a versão em português, e assistir nas duas versões à 
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114 HUMBERTO PERINELLI NETO

narração existente no formato audiovisual. No site BookBox2 é pos-
sível encontrar livros com versões disponíveis em mais de uma 
língua, inclusive a portuguesa, por exemplo, o livro The First Well 
está disponível em mais de vinte idiomas.

O segundo momento da atividade consiste em baixar um 
vídeo, utilizando um complemento do próprio navegador, para que 
possamos editá-lo no Windows Live Movie Maker.

É preciso destacar que o site do BookBox tem seus vídeos 
dispo nibilizados por meio do YouTube, o que torna o acesso facili-
tado. Como salienta Fonseca [s.d.], o site YouTube revolucionou o 
compartilhamento de vídeos na internet, porém isso também fez 
surgir a necessidade de baixar alguns desses filmes para deixá-los 
armazenados em seu computador.

Para baixar vídeos, podemos utilizar o aplicativo Video Down-
loadHelper, que nada mais é do que um complemento do nave-
gador Firefox, o que o transforma numa opção para baixar vídeos 
do YouTube sem ter que abrir um programa. Além do YouTube,  
o aplicativo baixa vídeos de sites como: Google Videos, Qik e 
Ustream.

De acordo com Fonseca (ibidem), “todos os arquivos são salvos 
no formato FLV, mas é possível fazer a conversão em outro for-
mato, por meio do próprio complemento [...] é preciso baixar um 
plugin que o próprio Video DownloadHelper disponibiliza em suas 
opções”.

Após baixar o livro audiovisual, já com legenda em inglês, do 
site BookBox, sugere-se importar o vídeo no Movie Maker, inse-
rindo a legenda, frase por frase. Ao terminar, a indicação é salvar o 
arquivo no formato Windows Media Video ( WMV). A atividade 
sugere a criação de um vídeo em que foram inseridas legendas em 
inglês e português, de forma simultânea.

Para a edição do livro serão necessárias imagens ou vídeos, ro-
teiro, narrativa ou texto a ser inserido sobre as imagens. Sugere-se, 

 2. Disponível em: http://www.bookbox.com/products/first-well?plang=eng-us. 
Acesso em: 26 fev. 2015.
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então, ao aluno fazer a pesquisa das imagens a ser utilizadas em 
sites de domínio público, livre de direitos autorais ou que permitam 
o uso de imagens sem fins lucrativos. O site Universo das Dicas3 
apresenta 23 bancos de imagens de domínio público, dentre os 
quais destacamos:

•	 Pixabay. Disponível em: http://pixabay.com/pt/. Acesso 
em: 3 mar. 2015.

•	 Freepik. Disponível em: http://br.freepik.com/fotos-vetores 
-gratis/dominio-publico. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 PublicDomainPictures.net. Disponível em: http://www.public 
domainpictures.net/?jazyk=PT. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 Public Domain Images. Disponível em: http://www.pd 
images.com/web6.htm. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 Photos5.com. Stock Photography. Disponível em: http://
www.republicdomain.com. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 PublicDomainPictures.net. Disponível em: http://www.public 
domainpictures.net. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 Public-Domain-Photos.com. Disponível em: http://www.public 
-domain-photos.com/. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 Image*After. Disponível em: http://www.imageafter.com. 
Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 PDPhoto.org. Disponível em: http://www.pdphoto.org. 
Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 CDC Centers for Disease Control and Prevention. Disponível 
em: http://phil.cdc.gov/Phil/home.asp. Acesso em: 3 mar. 
2015.

•	 NASA. National Aeronautics and Space Administration. 
Disponível em: http://www.nasa.gov/multimedia/index.
html. Acesso em: 3 mar. 2015.

 3. Disponível em: http://www.universodasdicas.com/2011/01/imagens-de-dominio 
-publico.html. Acesso em: 3 mar. 2015. 

ver_fazer_viver_cinema_miolo.indd   115 17/08/2016   16:47:30



116 HUMBERTO PERINELLI NETO

•	 Public-Domain-Photos.com. Disponível em: http://www.
public-domain-photos.com/free-cliparts. Acesso em: 3 mar. 
2015.

•	 Absolutely Free Clip Art. Disponível em: www.allfree-clipart.
com. Acesso em: 3 mar. 2015.

•	 Wpclipart. Disponível em: http://www.wpclipart.com/browse. 
html. Acesso em: 3 mar. 2015.

Vejamos informações extraídas do site oficial da Microsoft, 
fabri cante do Windows Live Movie Maker,4 sobre os dispositivos 
de onde você pode importar fotos ou vídeos:

•	 Câmera	digital	ou	celular	conectado	ao	seu	computador	com	
um cabo USB.

•	 Cartão	de	armazenamento	Secure	Digital	 (SD),	miniSD	ou	
CompactFlash que esteja em um leitor de cartão.

•	 CD	ou	DVD	de	dados.
•	 Câmera	de	vídeo	que	grava	em	um	disco	rígido	 interno	ou	

cartão de armazenamento.
•	 Fita	 de	 vídeo	 que	 esteja	 em	 uma	 câmera	 de	 vídeo	 digital	

(DV) ou câmera de vídeo de alta definição (HDV).

A posse de webcam integrada ou conectada ao computador por 
um cabo USB permite realizar gravações ao vivo em vídeo.

Windows Live Movie Maker

O software Windows Live Movie Maker é dividido por abas 
com botões de comandos. Dentre as abas, temos: Início, Ani mações, 
Efeitos visuais, Projeto, Exibir, Editar e Formato. Vamos apresentar  

 4. Disponível em: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-live/movie -maker 
-import-photos-videos-camera. Acesso em: 3 mar. 2015. 
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conhecer os comandos utilizados para criarmos um livro 
audio visual.

Na aba Início temos o botão de comando Adicionar vídeos e 
fotos.

Para inserir vídeos ou fotos, clicar nesse botão. Depois, entrar 
na pasta onde se encontra o arquivo de foto ou vídeo, clicar no ar-
quivo e, em seguida, clicar em Abrir.

Sobre o uso de imagens ou vídeos, uma dica importante é 
deixá-los armazenados sempre em uma única pasta. Depois de ini-
ciada a edição, ou seja, após a importação da imagem ou vídeo, en-
quanto estamos editando o nosso curta-metragem, não podemos 
alterar o nome do arquivo ou nome da pasta. Se assim o fizermos, 
quando o programa buscar o arquivo não irá encontrá-lo e será acu-
sado erro.

Ainda na aba Início, temos os botões: Título, Legenda e Cré-
ditos. O botão Título adiciona um texto em cima de um plano de 
fundo, antes da imagem selecionada; esse plano de fundo pode ter 
sua cor alterada pelo editor, a qualquer momento. Para alterar a cor 
do plano de fundo, basta clicar na aba Formato, depois no botão Cor 
plano de fundo.

O botão Legenda permite adicionar um texto em cima da foto 
ou vídeo.

O botão Créditos possibilita adicionar um plano de fundo ao 
final do vídeo, com uma caixa de texto em branco, na qual podemos 
inserir o texto desejado (ele será apresentado com efeito Subindo 
devagar pela tela e é possível mudar a cor de fundo).

No Portal do Curta5 encontramos dicas de como fazer os cré-
ditos de um filme. Além disso, na MacPro Filmes (2012) consta 
uma lista personalizada de créditos, conforme informações do site 
oficial da BBC.

Ainda na aba Início, temos o botão Adicionar uma música.

 5. Disponível em: https://portaldocurta.wordpress.com/2012/06/12/fazendo 
-os-creditos-do-filmes/. Acesso em: 20 nov. 2015. 
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Ao inserirmos vídeo, música ou texto, aparecerá no lado 
direi to da tela e acima das abas os seguintes menus: Ferramentas  
de vídeo (na cor amarela), Ferramentas de música (na cor verde) e 
Ferramentas de texto (na cor vermelha). Pelas abas Ferramentas de 
vídeo ou Ferramentas de música conseguimos fazer cortes e ajustes 
no vídeo ou áudio. Além disso, encontramos nessas abas as ferra-
mentas para substituir um áudio existente por outro, bem como 
podemos retirar o áudio original, abaixando o som do vídeo e inse-
rindo outro áudio no ponto desejado. Também é possível cortar 
pedaço do áu dio, já que nessas abas constam ferramentas que per-
mitem usar somente trecho de uma música, por meio dos botões 
Dividir e Corte.

Considerações finais

Dentre as competências a serem desenvolvidas pelos educandos 
durante a produção de curtas-metragens, os autores estudados des-
tacam: a possibilidade de repensar conceitos e conteúdos, a reflexão 
sobre a narrativa, bem como o uso de linguagens audiovisuais como 
possibilidade de transformação dos alunos em sujeitos do processo 
de construção de novos conhecimentos em determinadas áreas.

No caso do curso de extensão universitária que promovemos, 
nota-se que, por meio da produção de curta-metragem é suscitada 
a promoção de discussões envolvendo aspectos mais específicos  
da linguagem cinematográfica, tais como: figurino, cenografia, 
trilha musical, entre outros.

Nesse contexto, há de se ressaltar as reflexões que tal curso 
desperta sobre a edição. Por meio do manuseio do software Win-
dows Movie Maker, os extensionistas são convidados a pensar no 
fato de a produção de curtas-metragens envolver planejamento, 
criação e domínio técnico. É também no manuseio desse software 
que os extensionistas têm a oportunidade de refletir sobre a pro-
dução autônoma de materiais didáticos, com base no emprego das 
tecnologias do audiovisual. 
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