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BREVE 
HISTÓRICO 

DA MONTAGEM



 Montagem ou edição é um processo que consiste em selecionar, ordenar e 
ajustar os planos de um filme ou outro produto audiovisual a fim de alcançar o 
resultado desejado - seja em termos narrativos, informativos, dramáticos, 
visuais, experimentais, etc. Em geral, a montagem é realizada pelo montador, 
em um equipamento compatível com a tecnologia empregada na realização 
(isto é, durante as filmagens) do produto, sob a supervisão do diretor ou, em 
alguns casos, do produtor.

 Como é realizada após a filmagem, a montagem é um processo de pós-
produção e durante muito tempo foi considerada como o único processo 
original do cinema, aquilo que tornaria o cinema uma arte ou uma linguagem 
diferenciada das demais. Hoje, no entanto, vários autores consideram que há 
muitas semelhanças entre a montagem e os processos de composição em 
outras formas artísticas, tais como a poesia ou o romance.



Película de 35mm montada/editada



Filme sendo montado/editado num programa de edição



 Os primeiríssimos filmes da história do cinema não tinham 
montagem. Eram pequenas bobinas de filme, cada uma 
com pouco menos de um minuto, que registravam 
fixamente o mesmo enquadramento. Tudo em um único 
plano. Acabava a bobina, acabava o filme.
 
 Ainda que em germe, a montagem nasce no ano de 1896, 

em Démolition d’un mur, de Louis Lumière. No filme, vemos 
um muro ser demolido e, depois de uns segundos de tela 
preta, o filme roda ao contrário e o muro se reconstrói 
diante de nossos olhos.



Abaixo, algumas bobinas de filme:



Segue abaixo, a sequência fotográfica  de um cavalo galopando, de 
Eadwaeard Muybridge:



Frame do filme “A Chegada de Um Trem na Estação, dos irmãos Lumiére



Frame do filme Démolition d’un mur, de Louis Lumière.



 Em filme, monta-se (ou montava-se) num aparelho chamado moviola, com o auxílio de uma coladeira, 
tesoura e fita adesiva. O ato de montar um filme (do ponto de vista da habilidade) consiste em cortar pedaços 
do filme, selecioná-los, rearranjá-los e colá-los. O filme montado é um rearranjo de partes selecionadas do filme 
original (não-montado). A própria bitola do filme determina procedimentos mecânicos diferentes (e portanto uma 
habilidade diferente) na sua montagem: montar em 35 mm é diferente de montar em 16 mm ou super-8.

moviola



Diferentes tipos de filmes



Coladeira



 Em vídeo, monta-se (ou montava-se) num sistema chamado ilha de edição, que consiste em dois ou 
mais aparelhos de vídeo ligados a um controlador de edição. O ato de montar (ou editar) um vídeo 
consiste em copiar trechos selecionados de uma fita para outra, dando-lhes um novo arranjo. O vídeo 
montado é uma cópia eletrônica de trechos selecionados e rearranjados do vídeo original  (não 
montado). O próprio sistema de vídeo utilizado determina procedimentos mecânicos diferentes (e 
portanto uma habilidade diferente) na sua montagem: montar em VHS é diferente de montar em U-
matic ou Betacam.



Diferentes tipo de 
fitas

BETACAM

VHS



 Em sistema digital, monta-se na memória de um computador, através de um programa de montagem. O ato 
de montar (ou compor) um filme ou vídeo em sistema digital consiste apenas em selecionar e rearranjar trechos 
dentro da memória do computador. O filme montado é uma projeção virtual (que não existe fisicamente em 
parte alguma) de trechos selecionados e rearranjados do filme original (não montado). O próprio programa 
utilizado determina procedimentos mecânicos diferentes (e portanto uma habilidade diferente) na montagem: 
montar em Final Cut Pro é diferente de montar em Avid, em Premiere, em Blender ou em Kdenlive, que, como o 
anterior, é um o programa ou software de edição livre, e além disso, é o que nós iremos utilizar para editar 
nossos vídeos. 



Ilha de Edição Digital



MAS... 



...O QUE É SOFTWARE 
LIVRE E POR QUE 
ADOTÁ-LO COMO 
PLATAFORMA DE 

TRABALHOS DIGITAIS?



 Software Livre é uma forma de manifestação de um programa computacional em que, 
resumidamente, permite-se adaptações ou modificações em seu código fonte (isto é, no 
conjunto de letras, fontes e símbolos que conformam um programa/software) de forma 
espontânea, ou seja, sem que haja a necessidade de solicitar permissão ao seu 
proprietário para modificá-lo. Seus objetivos concedem aos usuários plena liberdade de 
controle e independência computacional, através da disponibilidade do código fonte para 
análises e alterações; bem como permitindo-lhes a liberdade social, para serem capazes 
de cooperar ativamente com todos os usuários e desenvolvedores de softwares. 

 Os objetivos do Software Livre são atingidos por concessão dos seguintes direitos de 
liberdade: os usuários são livres para executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e 
melhorar o software, e estas liberdades são explicitamente concedidas e não suprimidas  
(como é o caso do software proprietário).

 Assim, o software livre é uma questão de liberdade, não de preço (os usuários são 
livres - o que inclui a liberdade de redistribuir o software, que pode ser feito gratuitamente



 Além disso, sabe-se que as tecnologias digitais de ponta (como é caso desses softwares) 
são fabricadas e distribuídas como bens de consumo, seguindo a velha cartilha dos países 
produtores (que são, basicamente, EUA e os países da União Européia) que centralizam 
esses saberes e os recursos financeiros oriundos desses saberes, e dos países consumidores, 
isto é, que importam esses bens (como o Brasil e grande parte da América Latina, por 
exemplo), que, no geral, são países periféricos com relação a essa teia econômica. Em 
outros termos, são países que não têm autonomia de fabricação e gestão dessas tecnologias 
digitais de ponta.

 O uso do software livre, com seu código fonte livre das teias financeiras e econômicas de 
produtores e consumidores, já que não são privatizados por grandes corporações como a 
Apple Inc e a Microsoft, é uma decisão política com relação ao uso das tecnologias 
digitais, o que implica mudanças políticas nas suas formas de produção, gestão e 
distribuição. É uma ferramenta compartilhável e colaborativa, muito semelhante às formas 
coletivas com que muitas comunidades se gestionam nas periferias do mundo.



INTERFACE
DO KDENLIVE



O Kdenlive tem como configuração básica 5 janelas principais:

1) Janela do Projeto

2) Lista de efeitos

3) Janela de Monitores

4) Histórico de Desfazer

5) Linha do Tempo



1) Janela do Projeto

Nesta janela, há 3 abas que fornecem informações e ferramentas

sobre o seu projeto:

 

a) Árvore do Projeto – aqui

você organiza os clipes de seu

projeto;

b) Pilha de Efeito – nesta aba

você pode controlar os efeitos

aplicados em seu projeto;

c) Transição – pode ser

utilizada para controlar uma

transição.



2) Lista de Efeitos

Aqui estão listados todos os efeitos disponíveis para serem

aplicados em seu projeto, tanto os efeitos de vídeo quanto os

de áudio.



4) Histórico do desfazer

Aqui você tem acesso ao histórico de sua edição, podendo

desfazer e refazer alterações no projeto.



5) Linha de Tempo

Nesta janela, os clipes são dispostos em sequência e a edição propriamente dita é realizada. 
Ela fornece uma representação gráfica de seu projeto, seguindo uma ordem cronológica da 
esquerda para a direita. Embaixo da Linha de Tempo, há uma pequena barra de 
ferramentas, com alguns ícones de atalhos e informações sobre seu projeto.

Subdividida em:

a) Faixas de Vídeo e Áudio;

b) Barra de Ferramentas;

c) Ícones de Trabalho 

                                    Ícones de trabalho

Faixa de vídeo

Faixa de áudio

Barra de ferramentas



EDITANDO 
COM KDENLIVE



3) Janela de Monitores

Esta janela possui 3 abas de monitoramento, que são acionadas

automaticamente de acordo com seus comandos nas demais

janelas:

- Monitor de Clipe – utilizado para a visualização dos clipes ainda

em estado bruto, na Árvore do Projeto;

- Monitor do Projeto – aqui você assiste ao material editado na

Linha de Tempo;

- Monitor de Gravação – permite que você capture o material

diretamente de sua câmera (através do Firewire), um dispositivo

conectado a seu computador (através do Video4Linux) ou

capturar imagens de sua tela.



Primeiramente, precisamos criar um projeto.

Basta clicar na aba Arquivo > Novo ou clicar no botão Novo

O programa abrirá uma tela para 
configuração do projeto.
Localize o destino desejado para o    
projeto e selecione o formato do vídeo 
que irá trabalhar.
Recomendamos HD 1080p 23,98 fps

É possível customizar sua timeline 
escolhendo número de trilhas de 
vídeo e áudio.



Agora que já criamos o projeto, precisamos importar os vídeos que 
desejamos editar.

Basta clicar no ícone        (Adicionar Clipe) encontrado na Árvore do 
Projeto ou clicar na barra superior em Projeto > Adicionar Clipe. 
Encontre o arquivo desejado e clique nele pra adicionar.

Eles estarão listados em Árvore do Projeto. Para organizá-los, 
podemos criar pastas e subpastas, clicando na seta ao lado do ícone 
de adicionar clipe, selecionando a opção “Criar pasta”.



Podemos pré-visualizar o material clicando no clipe e em seguida 
em reproduzir, no Monitor de Clipe.

Nesse momento, já podemos fazer uma pré-seleção do que nos 
interessa em cada clipe. Basta posicionar o cursor do Monitor onde 
deseja que o clipe inicie, clique em “Definir início da zona” 
e clique em “Definir fim da zona”      para definir onde termina.

 



Importando os vídeos para linha do tempo.
 
Para adicionar vídeos na íntegra: com o botão esquerdo do 
mouse, clique no vídeo que deseja adicionar e arraste para a 
timeline, posicionando na trilha desejada.

Para adicionar vídeos pré-selecionados: após definir início e 
fim das zonas, o vídeo aparecerá no monitor. Clique no monitor e 
arraste para a timeline. 

 



Agora que nosso vídeo já está na linha do tempo, vamos aprender 
como cortá-lo.

Podemos utilizar a ferramenta navalha        para realizar o corte.
Basta posicionar o cursor          no ponto exato em que deseja dividir 
o vídeo.
Podemos alterar sua duração diminuindo o comprimento do vídeo 
clicando na borda lateral (seja ela direita ou esquerda) e arraste 
para os lados. Isso altera os pontos de entrada e saída do vídeo.

 



Agora iremos aprender a aplicar transições!
Esse efeito é utilizado para suavizar as passagens entre dois clipes.

Primeiro, posicione um vídeo sobre o outro na timeline.
Clique com o botão direito no clipe superior e vá para “Adicionar Transição”.
Ao selecionar a transição desejada, aparecerá um retângulo amarelo entre os 
dois clipes, referente à sua transição.

O retângulo amarelo funcionará como uma espécie de clipe, podendo ser 
deslocada, ampliada, reduzida ou apagada da Linha do Tempo.

atente para o espaço da superposição dos 
clipes, pois este será correspondente à 

duração da transição



Uma das transições mais utilizadas é a Dissolver.
Ela realiza uma fusão entre imagens e possui um efeito muito sutil.



Sincronizando áudio

É comum utilizarmos claquete ou palmas para auxiliar na 
sincronização do áudio. Tomaremos como guia o momento exato de 
sua colisão. (Dica: sempre enquadre na câmera este momento).

Posicione o cursor no instante da colisão e adicione um marcador.
Importe o arquivo do áudio captado separadamente para a Árvore do 
Projeto e arraste para a linha do tempo na trilha abaixo do áudio 
original do vídeo.

Procure o tempo exato da colisão no novo áudio e arrastando com o 
mouse, pareie as duas trilhas até que soem em uníssono, sem ecos.

Assim que a trilha de áudio estiver perfeitamente sincronizada, 
delete o áudio do vídeo, mantendo apenas o novo áudio.



 Agora vamos aprender a criar títulos e cartelas!

Primeiro, vá para a Árvore 
do Projeto e clique na seta ao 
lado do ícone de Adicionar 
Filme. Seleciona a opção 
“Adicionar Clipe de Título”

Será aberta uma janela essa 
ao lado. O fundo quadriculado 
representa o quadro do filme 
(pode ser habilitado clicando 
na caixinha de “mostrar 
fundo” na barra inferior). 



 Para adicionar um texto, vá para a barra superior e clique no ícone 
“Adicionar texto”           e depois clique em qualquer lugar da tela 
quadriculada para escrever. Na outra barra de ferramentas, você poderá 
configurar fonte, tamanho, cor, opacidade, contorno e alinhamento 
do seu texto.

Na barra lateral, você poderá alterar a duração do 
clipe, configurar seu posicionamento, alinhamento 
e zoom. Podemos alterar a cor do fundo e criar 
pequenas animações. 

Clicando na aba Animação, clique em “editar 
início” e “editar final”. Telas coloridas aparecerão 
sobre o quadriculado que representam a posição 
em que a tela do filme estará em relação à cartela 
com o título.



EXPORTANDO 
SEU VÍDEO



 Antes de exportar, confira se a zona desejada no seu projeto está selecionada. 
Essa zona é representada por uma barra verde que fica na timeline na mesma 
faixa que o cursor, significando qual é o Ponto de Entrada e o Ponto de Saída do 
seu projeto (semelhante ao que pode ser feito nos clipes antes de importá-los 
para a linha do tempo).

Assim, o que estiver na zona da faixa verde será exportado e o que não estiver, 
será ignorado.

No Monitor do Projeto poderemos alterar a zona.
Basta posicionar o cursor onde você quer que a zona inicie e clicar no ícone      
“Definir início da zona”. Em seguida, posicione o cursor onde você quer que a 
zona termine e clique no ícone        “Definir fim da zona”.



 Como exportar para gravar um DVD?

Para preparar seu vídeo para gravar em DVD, clique no ícone                       .
 

Na janela que se abrirá, vá para “Destino” e 
selecione a opção “DVD”.
Em “Arquivo de saída”, escolha o local no 
qual você deseja salvar o arquivo no seu 
computador.

Em “Formato”, selecione a opção NTSC e o 
formato compatível com o vídeo (4:3 ou 16:9) 
sempre na alternativa “2 pass” que irá 
garantir uma melhor qualidade da imagem.

Certifique-se de deixar marcada: “Exportar 
áudio”
Certifique-se de deixar desmarcada:
“Timecode overlay”, “Abrir DVD Wizard 
depois da rendereziação” e “Reproduzir 
depois de renderizar”

Selecione a opção “Zona selecionada” e 
clique em “Renderizar para arquivo”



 Você será redirecionado para a aba “Fila de Trabalhos”, onde poderá 
acompanhar o andamento do processo. Uma vez que ele tenha sido concluído, 
poderá clicar duas vezes em seu nome para visualizá-lo.

Após concluída a exportação, feche a janela “Renderizando”.
O Kdenlive permite que você crie um DVD-Video como material editado. Para 
isso, vá para a barra superior e clique em “File/Arquivo” > “Dvd Wizard”

Escolha o formato de DVD 
compatível com seu vídeo. 
Em “Vídeo de introdução” é 
possível fazer com que um 
determinado vídeo se inicie 
imediatamente ao reproduzir o 
DVD. Habilite se possuir um.

Selecione o arquivo .vob 
referente ao vídeo exportado 
em “Adicionar arquivo de 
vídeo”. Se você tiver outros 
vídeos, poderá adicionar 
também, respeitando 
sempre o a capacidade do 
DVD.

Após adicionar todos os arquivos, clique em “Next”.



Na janela seguinte, é possível configurar os capítulos do DVD. 

Selecione o arquivo desejado e navegue com o cursor pelo clipe. Quando 
encontrar um local para iniciar o novo capítulo, mantenha o cursor na 
posição e clique em “Adicionar capítulo”. Um timecode (minutagem 
referente à posição) será adicionada à lista. Caso queira remover, clique 
em “Remover capítulo”. Adicione quantos desejar e clique em “Next”.



Na janela abaixo, você poderá criar um menu inicial. Basta marcar a 
caixinha “Criar menu básico”. Caso não queira, deixe desabilitada essa 
opção.

Aqui teremos duas abas para 
trabalhar. A primeira refere-se 
aos botões, você poderá alterar 
as configurações de texto, cor e 
funcionalidade de cada um.

Em “Destino” optará por 
reproduzir tudo (o que 
executará todos os clipes na 
ordem que foram adicionados) 
ou escolher um determinado 
clipe para ser reproduzido ao 
apertar o botão.



Na tela seguinte, teremos a pré-visualização do menu.

 Poderá acrescentar novos 
botões ou alterar o fundo com 
uma imagem ou cor fixa. 
Quando estiver satisfeito, 
clique em Next.



Estamos finalizando!

Em “Pastas de arquivos 
temporários” deixe a opção 
padrão do computador.
Em “Imagem ISO de DVD” 
selecione onde quer salvar o 
arquivo .iso a partir do qual 
será gravado seu DVD.

Clique em “Criar Imagem 
ISO” para iniciar o processo.

Assim que todas as tarefes 
tiverem sido executadas, 
surgirá uma caixa de 
“Status”.

Gravar DVD

Testar DVD Pronto!!!!



Anexos
ATALHOS - KDENLIVE 

Ctrl + N – Criar novo projeto
Ctrl + O – Abrir um projeto
Ctrl + S – Salvar projeto
Ctrl + Q – Encerrar o Kdenlive
Ctrl + Z – Desfazer Operação
Ctrl + Shift + Z – Refazer Operação
Ctrl + C – Copiar
Ctrl + V - Colar

Espaço – Reproduzir/Pausar
Ctrl + Home – Reproduzir projeto desde o início
Home – Ir para o início do projeto
End – Ir para o final do clipe
J – Rebobinar
L – Adiantar

N – Modo normal
S – Ferramenta de Seleção
X – Ferramenta de Navalha
M – Ferramenta Espaçador
Shift + R – Cortar clipe
Delete – Apagar item selecionado
Ctrl + G – Agrupar Clipes
Ctrl + “+” - Mais Zoom
Ctrl + “-” - Menos Zoom



Bibliografia para apostila

 

http://kdenlivebrasil.wordpress.com/
http://docs.kde.org/development/pt_BR/extragear-multimedia/kdenlive/index.html
http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive

Por Adriana Bassi e Taís Lobo
Pontão de Cultura do Jongo, setembro/2014

http://kdenlivebrasil.wordpress.com/
http://docs.kde.org/development/pt_BR/extragear-multimedia/kdenlive/index.html
http://opensource.com/life/11/11/effects-and-transitions-kdenlive
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