
Workshop – Edição de Vídeo 

Materiais: 

Celulares ou Tablets 

- Com câmera e acesso a internet 

Objetivos: 

1. Objetivos: 

 Apresentar a conceitos básicos de estrutura de um vídeo e de enquadramento 

 Apresentar os principais elementos edição de vídeo 

 Apresentar ferramentas – aplicativo gratuito- para a edição desse vídeo 

 

2. Introdução 

- O que é vídeo? 

Vídeo pode ser definido por “Conjunto de técnicas de gravação, edição, transmissão e recepção de 

imagens através de sinais de televisão ou de outros meios de multimídia.” (WEISZFLOG, 2015) 

- E edição de vídeo? 

"Seleção e organização de cenas ou sequências gravadas simultaneamente por diferentes 

câmaras; montagem.” (WEISZFLOG, 2015) 

- Estrutura básica de um vídeo 

Há diversas nomenclaturas para a estruturação de um vídeo e ainda muitas vezes usadas os 

termos em inglês para isso. Para esse projeto, se baseou na nomenclatura utilizada no livro do 

projeto “Primeiro filme”, que tem como objetivo “criar materiais didáticos, estruturas e 

ferramentas de apoio ao ensino de cinema nas escolas de nível médio”. (GERBASE, 2012) 

Um vídeo pode ser composto por tomada ou take, plano ou shot, cena e filme. Take pode ser 

definido por tudo que a câmera registra desde ligada até desligada. Plano é uma sucessão de 

imagens entre dois cortes e cena um conjunto de planos que acontecem no mesmo lugar ou 

momento. Uma mesma cena pode ser gravada em várias tomadas. Filme é formado por uma ou 

mais cenas e mostra algo acontecendo. (GERBASE, 2012) 

- Enquadramento  

Enquadramento é decidir que parte da cena vai aparecer naquele momento do filme. Um 

enquadramento ruim pode passar uma mensagem que não era esperada para o telespectador. O 

enquadramento é definido por três elementos o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. 

Plano nesse caso é outra definição, é distância da câmera com o objeto filmado. (GERBASE, 2012) 



Existem inúmeros tipos diferentes de planos com combinações infinitas de ângulos. Na figura 01 

se podem ver os três planos que foram destacados nesse projeto. 

 
Figura 01: Planos de câmera 

Fonte: autoria própria – informações tiradas de GERBASE (2012) 

 

- Edição 

A parte de edição também possui uma linguagem própria. Em relação ao corte existem três 

situações mais comuns. O Cut In que é quando o enquadramento fica mais fechado, o Pull Back 

que é quando o enquadramento fica mais aberto e o Cut Away que é quando se corta de um plano 

para outro que não esta contido no primeiro. Também é importante destacar os termos Fade-Out 

E Fade-In. Quando no final de um plano, a imagem escurece é chamado de Fade-Out quando no 

começo de um plano, a imagem surge do negro é chamado de Fade-In. Outra transição pode ser a 

fusão, quando um plano é sucedido pelo outro plano de forma gradual. (GERBASE, 2012) 

- Ferramentas para edição 

Aplicativo utilizado: http://www.adobe.com/br/products/premiere-clip.html. 

Ferramenta utilizada para editar vídeos que foram filmados pelo aplicativo de câmera docelular 
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