
AULA 4



EDIÇÃO E 
MONTAGEM



Edição básica

Feitas as gravações de áudio e 

captadas as imagens para o seu 

vídeo, é preciso entrar na etapa de 

edição e montagem. É nesta hora 

que, de fato, o trabalho vai tomar 

corpo e ritmo e chegar ao formato 

final para contar uma história.

A montagem é fundamental para 

fisgar o seu espectador. Nesta 

etapa, é feita a triagem do que foi 

filmado, define-se o que serve e o 

que não serve para o vídeo a partir 

da seleção das cenas e as falas. 

Também é quando se escolhe a trilha 

sonora.

O vídeo deve ficar esteticamente 

interessante e é importante fazer 

os cortes para manter apenas o que 

for realmente importante.

Mais que o conhecimento técnico ou 

o programa de edição que irá 

escolher, o que realmente conta é a 

qualidade da mensagem que o vídeo 

irá transmitir e como será 

desencadeada.



Edição básica

Um vídeo com edição simples pode 

falar muito mais com o público do 

que uma grande produção, se o 

conteúdo puder ser observado e 

absorvido com clareza e 

objetividade por quem o assiste.

Sua sensibilidade, bagagem cultural 

e interesse em zelar por uma boa 

entrega serão as principais 

referências do seu trabalho. 

Lembre-se:  um bom vídeo deve 

desenvolver plenamente uma ideia e 

ater-se somente às informações 

relevantes.

Deixe de lado os conteúdos 

desnecessários, que apenas 

alongariam a duração do vídeo.

Apresente no vídeo um propósito 

muito claro.



Mão na massa

Com as facilidades de edição, tutoriais acessíveis e os programas cada vez 

mais intuitivos, escolha como dará sequência e sentido à sua história.

Para editar, você pode usar um computador, aplicativos no seu smartphone ou 

editar direto na internet, em plataformas de distribuição de vídeo como o 

Youtube.

A edição básica não tem muito segredo. A chave é detalhar cada etapa no 

roteiro. Caminhe por um processo autoral crítico e minucioso. Tente não se 

perder no intuito de transmitir uma mensagem coerente e clara.



PASSO A PASSO



PASSO 1

Importe o conteúdo bruto que foi 

captado pelo seu equipamento de 

gravação (imagens em vídeo, fotos, 

áudios, trilha sonora, gráficos, 

entrevistas, desenhos, etc.) para o 

equipamento onde fará a edição.

(Importar significa transferir as 

informações de determinado arquivo 

de um sistema para outro, por 

exemplo, do celular para o 

computador)

. No equipamento onde fará a 

edição, crie uma pasta para 

armazenar os arquivos.

. Conecte os equipamentos e 

transfira os arquivos para a pasta 

criada, fazendo uma cópia ou 

transferência definitiva das 

informações de um equipamento para 

o outro.



PASSO 2

Assista/escute todo o material 

gravado

Esta percepção geral te dará a 

noção real do seu material. Você 

saberá o que ficou bom ou não.

Perceba quais informações são as 

mais importantes, o que entra e o 

que não entra no seu vídeo, os 

pontos fortes que irá destacar.

Foto: Freepik



PASSO 3

Nomeie e organize separadamente os 

arquivos úteis

Faça uma cópia de segurança de todo 

o conteúdo bruto. Em seguida, 

selecione os arquivos que irá 

utilizar no vídeo, faça uma cópia 

em pasta separada e dê nome a cada 

um deles, preferencialmente em 

sequência (cena 1, cena 2, cena 3, 

narração 1, narração 2, figura 1, 

figura 2, figura 3, música 1, 

música 2, ...)

Foto: Freepik



PASSO 4

De acordo com os arquivos, insira 

no roteiro todas as informações 

relacionadas à edição:

1) Nome das cenas (Cena 1, Cena 2, 

...) conforme nomeou cada arquivo, 

e de acordo com a sequência que 

deseja obter na montagem do vídeo.

2) Pontos de entrada e de saída de 

cada uma das cenas, ou seja, a 

marcação do tempo de início e fim 

de cada cena que será utilizada 

(00:14:16 – 00:14:45).

3) Pontos de entrada e de saída 

narrativa, animações, gráficos, 

legendas, imagens, trilha sonora.

4) Aproveite para estimar o tempo 

máximo de duração do vídeo.



EXEMPLO DE ROTEIRO: 

Quadro: Descubra e mobilize - Tecnologia Social

Primeira sequência – Chamada – Pontos de fala do entrevistado (marcação do 

tema)

Cena 4  00:00:45 – 00:00:51

Cena 5  00:04:21 – 00:04:36

Vinheta

Segunda sequência – Sílvia Sousa apresenta o quadro, o tema e a convidada 

(Paula Mendes)

Cena 1  00:00:18 – 00:01:37 (Legenda S. Sousa, 4 segundos, surgir à esquerda)

Cena 2  00:04:21 – 00:06:04 (Música A, 00:01:14 – 00:01:22 transição entre 

cenas 2 e 4)

Terceira sequência – Parte 1 da entrevista com Paula Mendes

Cena 4  00:00:15 – 00:02:01 (Legenda P. Mendes, 4 segundos, surgir à 

esquerda)

Cena 5  00:04:03 – 00:06:25

Cena 6  Fotografias 1, 2, 3 e 4 (corte seco, 0,5 segundo cada)

Quarta sequência – Externa sobre a tecnologia social apresentada pela 

entrevistada Paula Mendes

Cena 3  00:16:21 – 00:17:44  (Música B, 00:00:00 – 00:55:00, toda a cena) 

(Legenda: localização, Contemporâneo fade 3)

Infográfico – Narração 1 em OFF – (Música C, 00:00:01 – 00:00:35, toda a 

cena)



PASSO 4

Escolha um programa de edição e 

inicie o seu projeto

Entenda que há um universo de 

programas de edição, gratuitos e 

pagos, para iniciantes e para 

profissionais, com recursos básicos 

e com recursos cinematográficos.

Sugerimos que comece pelo mais 

simples.

Dois aspectos importantes:

1. Verifique se a versão do 

programa de edição que escolheu é 

compatível com o formato de vídeo 

do equipamento que utilizou para 

captar as imagens, para não haver 

perdas do material bruto durante a 

importação.

2. Verifique se o formato de vídeo

que será gerado na renderização

(produto final do processamento do 

vídeo) é suportado pelo site onde 

será publicado (quando for o caso).



Nos próximos slides, veja alguns 

exemplos de processos básicos de 

edição. Vamos adotar o editor 

padrão e gratuito da Microsoft: 

Windows Movie Maker versão 2012.

(Atenção: se optar por este editor, 

é muito importante que instale ou 

atualize a sua versão para 2012 ou 

superior), instalado em computador 

com sistema operacional da 

Microsoft, Windows 7.

Windows Movie Maker

A favor: Ferramenta simples, 

intuitiva. Oferece comandos básicos 

como: cortar, inserir transições, 

legendas, efeitos de cor, 

sonorização.

Contra: Pode ser limitado em 

relação aos formatos de vídeo 

suportados na importação e gerados 

na exportação. 



Tutorial rápido



Importação e recortes



Abra o programa de edição e importe o 

conteúdo bruto, transferindo as 

informações entre sistemas. Por 

exemplo, de uma pasta de armazenamento 

para o programa de edição.

. No Windows Movie Maker:

a) Clique em “Adicionar Vídeos e 

Fotos” e localize a pasta onde 

estão os arquivos para o vídeo

b) Selecione os arquivos de vídeo e 

imagem que deseja importar e

c) Clique em “Abrir”.



Veja que as cenas ficarão enfileiradas 

na linha do tempo do seu projeto. Para 

maior agilidade e organização, confira 

se os arquivos de vídeo e imagem estão 

na sequência do roteiro. Comece a 

editar.

No Windows Movie Maker: 

Mude os arquivos de lugar, se 

necessário. Basca clicar no arquivo 

(geralmente botão esquerdo do mouse) e 

arrastar para o local desejado.



Se em um mesmo arquivo de vídeo você 

for utilizar dois ou mais trechos, você 

precisa dividir esse arquivo.

No Windows Movie Maker: 

Na área de reprodução do vídeo, aperte 

o Play e siga até o ponto onde deseja 

dividir um mesmo arquivo em duas ou 

mais partes. Pause no momento exato.

Acione o botão “Dividir”.



Depois dos primeiros recortes, faça um 

ajuste mais pontual em cada trecho. 

Conforme o roteiro, determine os pontos 

de entrada e de saída de cada arquivo. 

Descarte o que não irá utilizar. 

No Windows Movie Maker: 

a) Separe os trechos que serão 

utilizados dos que serão 

descartados, por meio da 

“Ferramenta de Corte”.

b) Na aba Ferramentas de Vídeo clique 

em Editar

c) Em seguida, clique em Ferramenta 

de corte.



Clique em cada vídeo que deseja separar 

os trechos. Se especificou no roteiro o 

ponto inicial e o ponto final do 

trecho, na aba Ferramentas de Video 

clique em: Editar -> Ferramenta de 

corte -> Digite os valores de tempo nos 

campos Ponto Inicial e Ponto final;

Ou: aperte o Play, dê pausa no momento 

que desejar o recorte, e clique em 

“Definir ponto inicial/Definir ponto 

final”.



Com os valores definidos, clique em 

“Salvar corte”. Especificamente no 

Movie Maker, os trechos que não serão 

utilizados são descartados 

automaticamente da linha do tempo.

Repita a operação para os demais 

trechos (Vídeo 1, Vídeo 2, Vídeo 3...)

Observação: Caso queira utilizar mais 

de um trecho de cada vídeo (Vídeo 1, 

por exemplo),  você pode importar 

novamente o arquivo base e repetir o 

processo.



Determinados os pontos de entrada e de 

saída de cada arquivo em vídeo, ajuste 

também o tempo de exposição das 

imagens.

No Windows Movie Maker:

Clique na primeira imagem que deseja 

editar. Na aba Ferramentas de Vídeo -> 

Editar, clique em Duração e determine o 

tempo (em segundos) de exposição da 

imagem que está em edição.

Repita o processo com as demais 

imagens.



Trilha sonora



Esta é uma boa hora para inserir a 

trilha sonora. Opte por músicas que 

tenham a ver com a história, que 

traduzam sensações que não estão nas 

palavras ou imagens captadas.

Atenção: As músicas geralmente são 

protegidas por direitos autorais. Para 

evitar problemas, sonorize o seu vídeo 

de forma legal, usando bancos de 

trilhas sonoras brancas e gratuitas 

(você encontra na internet). Outra 

opção são as músicas de domínio 

público, cujo autor ou coautor morreu 

há mais de 70 anos e a família não 

recebe mais os direitos autorais. 



No Windows Movie Maker:

Na tela Iniciar, clique em “Adicionar 

uma música”; escolha a canção em seus 

arquivos e clique em “Abrir”.

Perceba que a música aparecerá no 

painel de visualização, logo abaixo das 

imagens. Dê um clique no trecho musical 

e comece a editar detalhes como volume, 

recortes, pontos inicial e final, 

efeitos de Fade in e Fade out, entre 

outros.



Animações, transições e efeitos



Está na hora de determinar as 

transições, etapa onde escolhe como as 

cenas serão interligadas, como será a 

transição de uma ação em cena para 

outra. Esta etapa confere identidade e 

características importantes ao vídeo.

A transição pode transmitir uma 

intenção, de acordo com a movimentação 

escolhida para a passagem entre as 

cenas. Se bem aplicada, a transição é 

uma importante aliada. Ela dá ritmo e 

conceitua o vídeo: suavidade, rapidez, 

dinamismo.



No Windows Movie Maker:

a) Clique na divisão entre o primeiro e 

o segundo vídeo da sequência. 

b) Clique em Animações

c) e escolha a transição desejada.

Repita a ação para as demais 

sequências.



Ainda em Animações, você também pode 

adicionar efeitos de panorâmica e de 

zoom aos itens selecionados.

No Windows Movie Maker:

a) Clique na divisão entre o primeiro e 

o segundo vídeo da sequência

b) Clique em Animações

c) e na aba “Panorâmica e zoom” escolha 

o efeito desejado.



Insira elementos, em trechos ou íntegra 

do vídeo, a partir da aplicação de 

efeitos. Use este recurso, por exemplo, 

para dar ênfase a determinada cena.

No Windows Movie Maker:

a) Clique na sequência que deseja 

editar

b) clique em Efeitos visuais

c) e na aba “Efeitos” escolha o recurso 

desejado.



Títulos, legendas e créditos



Com as cenas já editadas, chegou a hora 

de inserir textos e frases que irão 

complementar as informações do vídeo e 

descrições que as imagens por si não 

conseguem passar.

Nas legendas você identifica pessoas ou 

ajuda o espectador e entender certos 

trechos A legenda é muito oportuna em 

diversas ocasiões. Complete informações 

sobre localização, substitua pontos de 

fala (como perguntas em uma 

entrevista), insira reflexões e textos 

que otimizem o tempo do vídeo ou possam 

corrigir áudio com captação ruim.



Desde o início desta etapa, defina 

parâmetros de padronização para os 

textos de abertura, legendas e créditos 

de encerramento. Estabeleça a posição, 

o tipo, a cor, o tamanho das fontes, e 

como fará a transição/apresentação dos 

textos.

Use um padrão para dar uniformidade ao 

vídeo e não quebrar a sequência lógica 

da mensagem que será transmitida - as 

letras escolhidas e seus formatos 

também são uma forma de comunicar.



Inserir TÍTULO no Windows Movie Maker:

. Em Início, clique em Título

. O programa vai inserir uma área nova 

para edição.

. Escreva o título do vídeo, escolha a 

fonte, o tamanho, o alinhamento, cor do 

texto e do plano de fundo. Ajuste o 

tempo de duração e o modo de transição 

inicial e final.



Colocar LEGENDAS no W. Movie Maker:

. Em Início, clique em Legendas

. O programa vai inserir uma janela 

nova para edição.

. Escreva a legenda, escolha a fonte, o 

tamanho, o alinhamento, cor do texto e 

do plano de fundo. Ajuste o tempo de 

duração e o modo de transição inicial e 

final.



Colocar CRÉDITOS no W. Movie Maker:

. Em Início, clique em Créditos

. Escolha, entre as opções: Créditos, 

Diretor, Estrelando, Local, Trilha 

Sonora.

. Complete as informações, escolha a 

fonte, o tamanho, o alinhamento, cor do 

texto e do plano de fundo. Ajuste o 

tempo de duração e o modo de transição 

inicial e final.

Lembre-se de colocar nos Créditos todos 

os colaboradores do projeto.



O W. Movie Maker também oferece temas 

de filmes, que formatam automaticamente 

os efeitos do vídeo.

Para utilizar este recurso, na página 

Inicial clique em “Temas de filme 

automático” e faça a sua escolha.



Renderização



Finalizada a edição do seu vídeo chegou 

a hora de renderizar, ou seja, obter o 

produto final de um processamento 

digital.

No Windows Movie Maker:

. Em Início, clique em Salvar Filme

Perceba que o programa de edição irá 

passar um tempo trabalhando na 

finalização do seu vídeo. Tudo pronto, 

passe para a última etapa: publicação e 

divulgação do seu vídeo.



Edição profissional com software gratuito



Pulo do gato

Se você deseja ir direto para uma 

edição profissional,sugiro conhecer 

o software gratuito Hitfilm 

Express, que você pode baixar 

direto no site do fornecedor 

https://hitfilm.com/express]. 

Se esta for sua opção, recomendo 

assistir antes ao vídeo do  

Brainstorm Tutoriais, um excelente 

canal no Youtube que traz muita 

informação sobre tudo que precisa 

aprender antes de começar sua 

edição no Hitfilm.

clique na imagem para assistir

https://youtu.be/oG8SlCHrrAM


Publicação no Youtube



Publicar um vídeo no Youtube não tem 

mistério.

Mas, se será a sua primeira publicação 

por lá, o próprio Youtube disponibiliza 

uma série de vídeos e tutoriais para 

quem deseja se aventurar e abrir um 

canal de vídeos.

Sugiro que acesse a Central de Ajuda do 

Youtube para saber mais detalhes, neste 

site:

https://support.google.com/youtube/

https://support.google.com/youtube/


E aqui concluímos nosso 
curso de vídeos especial 

Prêmio Betinho. 

Boa sorte!


