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Edição de vídeo

 Edição de vídeo é o processo de corte e montagem de imagens em

movimento captadas por meio eletrônico vídeo e registradas de

forma analógica ou digital, podendo ocorrer de forma linear ou não linear.

 A edição é o ordenamento das imagens gravadas na sequência em que

o vídeo será apresentado, pois em função de se otimizar o fluxo de trabalho

durante as gravações estas nem sempre são feitas na ordem correta, além
disto uma mesma cena é gravada diversas vezes eventualmente em ângulos

diferentes, o que torna obrigatória uma ordenação, ou montagem posterior.



 Conceitualmente a edição de vídeo consiste em decidir que tomadas usar e uni-

las na sequência desejada seja ela cronológica ou não. O tempo e a ordem

delas funciona como uma outra forma de narrativa visual, o ritmo do vídeo é

dado principalmente pela edição. É também durante a edição que são

inseridos efeitos especiais, trilhas sonoras, letreiros e eventualmente legendas.



Edição/Montagem Linear

 A edição linear é feita com sistemas baseados em reprodutores e
gravadores (sejam analógicos ou digitais) ligados entre si por um
controlador de edição.

 Neste caso o acesso às imagens é sempre sequencial, ou seja, o
editor precisa percorrer o que foi gravado, na sequência de
captação, até acessar a cena ou tomada que lhe interessa para
aí registrá-la no gravador.

 Este tipo de edição era feito com imagens captadas em fitas de
vídeo: o editor avançava ou voltava as fitas nos reprodutores até
achar o trecho desejado e aí o copiava em uma fita virgem; a
próxima cena era gravada na sequência e assim por diante.



Edição/Montagem Linear

 Caso houvesse um erro, era possível gravar por cima; porém, se o tempo da

nova cena fosse maior do que o da cena substituída (anteriormente

existente), a edição deveria ser refeita, porque não se podia "empurrar" algo

já gravado na fita. Os controles de edição podiam ser programáveis e

controlar diversas máquinas.



Edição/Montagem Linear

 Uma ilha de edição linear era composta de um

ou mais videocassete player - onde era

colocada a fita de vídeo com a gravação

original; um gravador, onde era colocada a fita

a ser editada e um edit controller , que

controlava as duas (ou três) máquinas. A fita

contendo a edição final era chamada master.



Edição/Montagem Não Linear

 Editar vídeo utilizando um sistema de edição não-linear

é como escrever, utilizando um programa sofisticado

de edição de texto. Palavras, frases e parágrafos

podem ser incluídos, eliminados e reordenados, a um

clicar de mouse.

 O primeiro passo do processo de edição não-linear é a

digitalização das imagens. Os segmentos de vídeo do

material original são transferidos para o hard disk do

computador. Os takes digitalizados viram arquivos do

sistema, e como tal, podem ser acessados e
processados, quase que instantaneamente e em

qualquer ordem.





Edição/Montagem Não Linear

 Os sistemas de edição não-linear tem uma
interface gráfica, bastante amigável e oferecem
sofisticados recursos de vídeo (efeitos especiais,
caracteres, correção de cor, etc.) e áudio (filtros e
efeitos sonoros).

 Alguns sistemas permitem até que se altere
(comprimindo ou expandindo) a duração de
segmentos de áudio e vídeo. A maioria dos
sistemas utiliza uma ( ou mais ) timelines - linhas de
tempo - para representar a seqüência que está
sendo editada.

 O operador utiliza o mouse para selecionar e
arrastar para a time line, os segmentos de áudio ou
vídeo, transições e efeitos especiais, que irá utilizar
e para ordená-los.


