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EDIÇÃO ENQUANTO LINGUAGEM: A IMPORTÂNCIA DO CORTE 

RESUMO 

Desde o início do século XXI, a linguagem audiovisual multiplicou-se, desenvolveu-se exponencialmente e 

chegou a todos os ecrãs do mundo. O cinema criou a edição e passado um século desde o seu nascimento 

o vídeo tornou-se no principal difusor de conteúdo. 

O presente relatório discorre sobre a edição enquanto ferramenta ao serviço de uma linguagem, 

pretendendo compreender a importância do corte e do ritmo de cada peça audiovisual, perceber a 

influência do Cinema na linguagem audiovisual e de, atualmente, a edição servir diferentes géneros.  

Tendo por base o estágio curricular de seis meses na NEXT, a televisão online do Sporting Clube de Braga, 

este relatório apresentará, inicialmente, o trabalho que o clube faz, a sua evolução e, partindo da 

experiência de estágio, discorrerá sobre o tema apresentado, abordando a importância da edição e do 

simples corte ter várias finalidades. Fazendo a ligação da influência da edição, inicialmente nascida e que 

servia apenas o Cinema, para o mundo digital, explora qual a real importância do corte e faz um pequeno 

estudo exploratório sobre os três géneros mais trabalhados durante o estágio: o vídeo institucional, 

publicidade e entretenimento. 

Como conclusão depreende-se que o corte é o que cria sentido num vídeo e a edição consegue condicionar 

e dar novos significados a diferentes imagens. Percebeu-se que entre os três géneros - institucional, 

publicitário e entretenimento - se partilham caraterísticas e os diferentes tipos de corte: o que difere é o 

seu uso. Por último, através da justaposição entre teoria e entrevistados, chega-se à conclusão de que 

montar é criar sentido e o corte é o caminho para se chegar ao produto final. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of the 21st century, audiovisual language has multiplied, developed exponentially and 

reached every screen in the world. Cinema created the editing and after a century since its birth, video has 

become the main content diffuser. 

This report discusses editing as a tool at the service of a language, intending to understand the importance 

of the cut and rhythm of each audiovisual piece, to understand the influence of Cinema on audiovisual 

language and that, currently, editing serves different genres. 

Based on the six-month curricular internship at NEXT, Sporting Clube de Braga's online television, this report 

will initially present the work that the club does, its evolution and, based on the internship experience, will 

discuss the topic presented, addressing the importance of editing and simple cutting to serve multiple 

purposes. Linking the influence of editing, initially born and serving only Cinema, for the digital world, it 

explores the real importance of cutting and makes a small exploratory study on the three most worked 

genres during the internship: institutional video, advertising and entertainment. 

As conclusion, it appears that the cut is what creates meaning in a video and the editing manages to 

condition and give new meanings to different images. It was noticed that the three genres - institutional, 

advertising and entertainment - share characteristics and different types of cut: what differs is their use. 

Finally, through the juxtaposition between theory and interviewees, we reach the conclusion that to editing 

is to create meaning and the cut is the way to reach the final product. 
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Introdução 
 
A edição nasceu com a fita e com os “costureiros” de Hollywood sendo necessário recuar mais de um 

século para chegarmos aos primórdios do cinema e perceber quando ocorreu a primeira edição de imagem. 

Se inicialmente esta era feita apenas de cortes, mais tarde iniciou-se a “costura”, a complexidade de uma 

linguagem que futuramente serviria vários géneros e propósitos. 

O ato de editar consagra em si exatidão e liberdade, teoria e uma certa magia impossível de explicar. É 

com esta dupla face paradoxal de caraterísticas, ora simples, ora inexplicáveis, no momento de decisão de 

um corte, que o tema será abordado, servindo o paralelismo entre a edição e costura como imagem 

figurativa para caraterizar e interpretar esta atividade. 

O estágio realizado no Sporting Clube de Braga, mais concretamente na sua televisão digital, a NEXT, 

permitiu entrar no mundo profissional e trabalhar com material profissional e profissionais repletos de 

experiência, local onde sempre me foi dada bastante autonomia e liberdade. Esta foi a primeira experiência 

em meio laboral e no mundo desportivo, mas não a primeira vez que tinha contacto com o SC Braga. A 

sua escolha prendeu-se com o facto de acompanhar o trabalho de comunicação e audiovisual que o clube 

faz e dos conteúdos produzidos serem de excelência. 

A edição é uma linguagem complexa que suporta várias tonalidades e géneros e que transitou do cinema 

para o mundo digital, ganhando novas caraterísticas, atualmente. Numa empresa está ao serviço de 

diferentes propósitos e o estágio no Sporting Clube de Braga possibilitou essa experiência: deu-me a 

contingência de editar vídeos de géneros completamente diferentes; um vídeo publicitário, de 

entretenimento ou puramente institucional, têm uma edição completamente distinta e que suporta cada 

género. Daí que a experiência de estágio me tenha levantado várias questões sobre o poder da edição – e 

de como o “estilo” de um vídeo está intrinsecamente ligado à sua mensagem. 

Assim, é importante perceber a história do cinema, o nascimento da edição e sua evolução e transição da 

sua utilização do mundo físico e apenas cinematográfico para o mundo digital; posteriormente, contrapondo 

a experiência de estágio com a teoria existente, tentarei chegar à resposta para a questão que norteará o 

relatório: até que ponto a edição influencia a mensagem do produto final? 
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1. Estágio Curricular na NEXT 
 

1.1 NEXT, a televisão online do Sporting Clube de Braga 
 

O Sporting Clube de Braga (SCB) é um clube desportivo fundado em 19 de janeiro de 1921. Nacional e 

internacionalmente reconhecido pelos êxitos em campos de futebol, não se restringe a essa modalidade, 

dando cartas em várias vertentes. Desde o atletismo, natação, futsal, bilhar, taekwondo, basquetebol, 

futebol de praia até ao voleibol, conta com um palmarés notável a nível mundial. 

Apesar da sua história ter sido escrita em vários campos e em diferentes modalidades, foi o futebol que 

despoletou a sua criação. Um grupo de jovens juntou-se com a ideia de formar um clube que representasse 

a cidade de Braga e começou a ganhar forma no primeiro campo de futebol do clube na Quinta Mitra. 

Durante duas décadas disputou a segunda divisão nacional de futebol até que em 1947 ruma à primeira 

divisão, após se sagrar campeão. Nas décadas de 50 e 60 consolida-se na primeira liga. 

A história de qualquer equipa é feita de altos e baixos e a do Sporting Clube de Braga não foge à regra. Em 

1961 cai novamente à segunda liga, mas a queda não ecoa por muitos anos. Em 1964 sobe ao principal 

escalão e em 65 comprova que tão rápido se desce aos infernos como se sobe ao céu erguendo a primeira 

Taça de Portugal. Este feito levou o clube a palcos internacionais, selando bilhete para a Taça das Taças. 

Contudo, surge novamente o eco dos desaires e em 69-70 cai para a segunda divisão. Em 1974-75, porém, 

em plena revolução de abril, dá-se a sua subida para a primeira divisão onde se mantém até aos dias de 

hoje. 

Com o virar do século, e com António Salvador ao leme, o clube tem uma evolução exponencial não só em 

termos desportivos, mas também a nível financeiro e de infraestruturas. A sua casa passa a ser o Estádio 

Municipal de Braga, construído para o Euro 2004, e a formação do clube consolida-se como uma das 

melhores de Portugal, sendo a Cidade Desportiva o seu epicentro. 

O Sporting Clube de Braga faz a sua estreia na mais alta competição internacional de futebol, a Liga dos 

Campeões, em 2010-2011. Em 2011, consegue o feito de chegar à final da Liga Europa. Apesar de sair 

derrotado, leva consigo a certeza de que a sua imagem se começa a propagar por vários países. Mas não 

só o futebol é o responsável por o clube se fazer notar a nível internacional. 

Os arsenalistas sempre se desenvolveram em vários campos, tendo uma larga aposta na polivalência 

desportiva. Até ao século XXI, o ténis de mesa, basquetebol, hóquei, voleibol e andebol rechearam o museu 

do clube. Porém, é com o atletismo feminino, no final do século XX e início do século XXI, que o clube 

consegue os seus maiores feitos, estando constantemente nas maiores provas. 
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Com o virar do século, o futsal, futebol de praia, futebol feminino, desporto adaptado e o taekwondo dão 

cartas nas respetivas competições, quer nacionais, quer internacionais. Todos estes feitos levaram à 

consagração da imagem do clube, sendo preponderante a urgência de ter uma aposta maior na sua 

propagação, desenvolvendo o clube a nível de marketing e comunicação. 

É assim feito de grandes e múltiplos êxitos, com uma história que merece ver a luz do dia, não ficar entre 

linhas, a preto e branco, em livros de arquivo. E é com esse propósito que, em 2019, nasce a NEXT. 

Esta assume-se como a televisão online do Sporting Clube de Braga, um espaço com vários conteúdos 

digitais sobre a equipa A do futebol profissional, futebol feminino, modalidades, cidade desportiva, 

contratações, “highlights” de jogos, conteúdos institucionais e documentários.  

É uma webtv que dá a conhecer o interior do SCB, ou seja, ao contrário de uma televisão pública, faz a 

distribuição digital de conteúdo de televisão por meio da internet – “vivendo” das streams, sendo estas o 

seu ouro. Assim, a NEXT transmite jogos de futebol feminino, da formação e modalidades, albergando uma 

variedade de conteúdos sempre ligados ao mundo braguista. O canal faz parte do site oficial do clube, 

scbraga.pt. 

A NEXT funde-se com a equipa de comunicação do clube, acompanhando a vida diária do mesmo, tendo 

constante presença e acesso ao seu interior para produzir conteúdos. Gonçalo Azevedo Ferreira é o Diretor 

da NEXT, enquanto Alexandre Carvalho é o Diretor de Comunicação do Clube. Estes dois “departamentos” 

trabalham como um só, albergando videomakers, jornalistas, designers, fotógrafos e assessores de 

comunicação. 

Esta faz a ligação do clube com a cidade, produzindo também conteúdos sobre a cidade de Braga, através 

de parcerias com a Câmara Municipal, marcas, lojas e eventos. 

Para além de fazer a ligação com os braguistas presencialmente, chega também aos milhares de adeptos 

que estão fora da cidade através dos conteúdos que produz. Estes não se restringem ao site, são eles a 

fonte de alimentação do Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, locais onde estão centenas de milhares 

de adeptos, espetadores atentos que estão à distância de um ecrã. 
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Figura 1 - site oficial da NEXT 

 

1.2 Organização dos departamentos de trabalho do SC Braga 
 

O SCB apresenta uma vasta equipa de trabalho. A NEXT inclui-se no departamento de comunicação do 

clube, tendo inevitável ligação com quase todos os restantes departamentos. 

Uma sala reúne todo o pessoal trabalhador desta secção que é composta por três videomakers, quatro 

jornalistas e um motion graphics/designer. 

Gonçalo Ferreira é o diretor da NEXT. Álvaro Gonçalves é o diretor de conteúdos; é através deste que o 

trabalho se coordena: ele faz a gestão/agenda de serviços, designando para cada trabalho as respetivas 

pessoas responsáveis. Há, no entanto, sempre bastante diálogo e até iniciativa para quem assume cada 

peça. Este faz também a ligação com os restantes departamentos do clube: principalmente, relações 

públicas e marketing. 

Em termos de vídeo, a equipa é jovem e composta por três videomakers. Aqui, diferentemente de uma 

televisão ou produtora, o videomaker faz tudo: organiza o set, luz, áudio, grava, edita e faz pós-produção 

se necessário. A única função em que tem algum apoio é em termos de animação e motion design que os 

designers do clube suportam. 

Tanto se trabalha em estúdio, nos campos de treino ou na cidade de Braga: cada trabalho que nos é 

designado contém um espaço próprio. Fazem-se peças institucionais ou vídeos de puro entretenimento. 

Como referido anteriormente, todos os dias recebemos a agenda para o dia seguinte. Podemos ter um dia 

repleto de trabalhos, enquanto outras vezes nenhum. Há uma enorme flexibilidade tanto de horário (os 
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trabalhadores estão sujeitos à isenção de horário) como da própria agenda de trabalho – a comunicação é 

constante entre os departamentos e torna-se vital. 

 

1.3 Condições de trabalho / Infraestruturas 
 

A sala de trabalho encontra-se no Estádio Municipal de Braga, onde cada trabalhador tem o seu 

computador que usa para editar e fazer toda a pós-produção dos vídeos que realiza.  

O clube possui um estúdio interior – três câmaras (Sony HXR-NX200), uma teia de iluminação e 

microfones com transmissor Senheiser constituem a base de material usada nesse espaço; tudo isto está 

ligado à Trikaster - software de produção e realização de vídeo - onde se realizam os programas, seja em 

direto ou gravado. 

O estúdio tem também uma parede em Chroma que raramente é utilizada, apenas para o line up das 

equipas, por exemplo, onde se gravam todos os jogadores individualmente e depois essas imagens tanto 

servem para as emissões do clube como para enviar para as televisões, nomeadamente, a SportTV. 

Para além destes espaços contempla ainda um estúdio nos camarotes, em plena bancada, virado para 

o relvado: usado para dias de jogo, maioritariamente, onde se faz a emissão de pre e pos-match em direto 

para as redes sociais do clube. O material que se usa no estúdio interior é usado neste exterior. 

Há, no entanto, uma enorme liberdade e todo o espaço interior e exterior, tanto do estádio como da Cidade 

Desportiva, é usado para gravações. 
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2. Experiência durante o estágio 
 

2.1 Dentro e fora de campo 
 

O mundo desportivo sempre me atraiu e o SCB foi escolha óbvia para estagiar: aliar o gosto pelo audiovisual 

com a possibilidade de o fazer no universo desportivo, num projeto com uma enorme aposta e em forte 

crescimento, foi crucial para a minha decisão. 

Iniciei o estágio na NEXT no dia 21 de setembro de 2020, princípio do último terço do ano em que se 

instalou em Portugal e no mundo a pandemia covid-19. O coronavírus colocou o mundo em alerta, alterando 

rotinas, saúde e contactos sociais. O modo de trabalho mudou drasticamente, tendo o país de adaptar-se 

e reajustar as condições em que se trabalhava anteriormente, fomentando agora o distanciamento e a 

segurança entre todos os trabalhadores. 

O departamento de comunicação tem a sua sala no Estádio Municipal de Braga, casa do Sporting Clube 

de Braga. Assim que caminhei pela entrada principal, a situação que o país vivia fez questão de se vestir 

de segurança: medição de temperatura e máscara eram obrigatórios para ingressar no coração do clube.  

Logo que cheguei notei de imediato o trabalho condicionado. Se em situações normais a equipa partilhava 

uma sala, agora dividia-se em duas, usando até os camarotes que serviriam para receber visitas em dias 

de jogo, favorecendo sempre a segurança e o espaço entre os trabalhadores.  

Quer em situação de emergência ou em “dias normais”, a agenda de trabalho chega a qualquer membro 

da equipa de comunicação via “WhatsApp”: no final de cada dia, recebemos a agenda para o dia seguinte 

com a ordem de trabalhos a seguir. Quando a pandemia apertou, o trabalho passou a ser feito dentro e 

fora do estádio. Em situação de emergência, tudo o que era gravações fazia-se no terreno, e, 

posteriormente, editava-se em casa, limitando ao máximo o trabalho conjunto. 

Esta distância, contudo, limitava imenso a partilha de conhecimentos e sobretudo de experiência que, em 

contexto de estágio, é fundamental para qualquer estagiário. A equipa de vídeo é composta por 

trabalhadores de várias idades e diferentes meios e experiência, possibilitando que em apenas um dia de 

trabalho se aprenda e se transmitam muito mais conhecimentos do que em uma semana de trabalho 

apenas “online”. 

Iniciei o estágio já a época desportiva estava em andamento. Apesar das medidas de segurança e todas as 

precauções existentes, consegui logo na primeira semana de estágio estar em diferentes frentes: quer a 

ajudar nas gravações em programas de estúdio (como o programa “Jogo a Jogo” e “Planeta Braga”), quer 

em pleno estádio da Cidade Desportiva em filmagem do jogo dos Sub-23, SC Braga - Famalicão, quer nas 
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bancadas do Estádio Municipal de Braga em gravação do programa de Pre-Match e Pós-Match do jogo a 

contar para o campeonato português de futebol, SC Braga - Santa Clara. 

Uma primeira semana em diferentes meios, onde tanto trabalhava em estúdio como ao ar livre, tanto com 

câmaras DSLR (Sony AIII) como com câmaras profissionais (Sony HXR-NX200), luz natural ou controlada, 

som em lapela ou “shotgun”. Uma primeira semana que mostraria claramente o que me esperava: um 

meio profissional, cheio de condições e material, onde a gama de versatilidade que viria a ganhar seria 

enorme. 

Nas semanas seguintes, só se comprovaria esta visão. Continuei a trabalhar em estúdio em programas 

como “Jornada à Terça” ou “Jogo a Jogo”, conteúdos que eram feitos semanalmente. Contudo, em cada 

semana, surgiriam sempre trabalhos diferentes: ora gravava e editava peças com a equipa de bilhar, ou 

antevisões com a equipa B de futebol; ora fazia a montagem e gravação da conferência de imprensa do 

treinador da Equipa A de futebol profissional do clube, Carlos Carvalhal, ora uma reportagem com antigas 

glórias do Sporting Clube de Braga. Todas as semanas, para além dos conteúdos semanais já previamente 

agendados, havia conteúdos para produzir sobre a equipa A de futebol profissional, sobre os escalões de 

formação (apesar de “parados” durante a pandemia), sobre modalidades, futsal e voleibol ou futebol 

feminino. 

Diferentes formatos, variados conteúdos, editados, porém, no mesmo software: Premiere Pro. Editar em 

sala de trabalho, com os restantes colegas de equipa ao lado, ou em casa mostrava-se completamente 

diferente. Para além do contexto interpessoal que se vive numa sala de trabalho com variadas pessoas ser 

fulcral e bastante positivo quer para o desenvolvimento enquanto profissional, mas também enquanto 

pessoa, é diferente a resposta que se tem “cara a cara” ou através de Whatsapp. A resposta a alterações 

é muito mais rápida presencialmente e é possível ver como cada colega edita, trocar impressões, técnicas, 

atalhos que cada um tem na sua bagagem de experiência. 

Apesar de termos diariamente uma agenda, há sempre pequenos trabalhos que surgem em contexto 

presencial. Nas semanas em que a pandemia esteve mais forte e fomos obrigados a restringir todo o 

trabalho possível a casa, senti que a ligação com colegas e a experiência de estágio ficava aquém do que 

poderia ser em condições normais. Em casa, sentimos que estamos à parte, isolados do mundo 

profissional, sem sabermos se o trabalho prestado está a ser valorizado, sem sabermos se o trabalho que 

estamos a ter está a ser visto com bons olhos: os olhos digitais são facilmente enganadores. 

Uma parte importante da comunicação do clube é a ligação com a cidade. Na altura de natal, o SCB 

assinou uma parceria com a Associação Comercial de Braga1, fomentando as compras em comércio local, 

 
1 https://youtu.be/uRkRuhuWSX8 
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missão que viria a ser tema de um vídeo promocional2. O trabalho em questão possibilitou trabalharmos 

com a atriz profissional Cristina Cunha, uma experiência positiva e bastante benéfica que proporcionou o 

ganho de novas capacidades noutros terrenos que não os desportivos.  

Uma das principais mais valias do estágio no Sporting Clube de Braga foi exatamente o diferente número 

de contextos e pessoas com que se trabalha, desenvolvendo díspares capacidades, não só desportivas, 

sobretudo pessoais, fomentando o ecletismo em distintos contextos de trabalho de vídeo. 

O estágio possibilitou assim uma singular versatilidade e ganho de experiência em várias frentes. 

Também essa diversificação se passava naturalmente para a edição: tanto se editavam conteúdos mais de 

puro entretenimento, de reportagem, institucionais ou simplesmente de publicidade. Cada um deles tem 

um registo diferente, necessita claramente de um diferente tipo de edição, levantando em mim a ideia que 

quis ver explorada neste relatório: que cada género fílmico tem um registo de edição claramente diferente. 

Com os mesmos “brutos” (vídeos originais gravados que não contêm qualquer alteração) podemos editar 

um vídeo ou puramente institucional ou puramente de entretenimento: o corte é a chave de ouro que 

produz essa diferença de sentido, de género. O corte embrulha de forma diferente a mensagem de cada 

vídeo. 

Apesar de durante um pequeno período estar em teletrabalho, deu para comprovar que este dificulta a 

comunicação e atrasa o desenvolvimento profissional e todo o ganho que podemos absorver das diferentes 

experiências profissionais dos colegas de trabalho. Não colocou entraves, contudo, ao tema que queria ver 

explorado. 

Assim, muito por causa da pandemia Covid-19, pude comprovar o que é estagiar e trabalhar dentro e fora 

de campo, com e sem colegas para dar a mão. 

2.2 Experiência em contexto profissional 
 
Durante o percurso académico foram várias as vezes que trabalhei em equipa e em ambiente de estúdio. 

Contudo, nunca havia experienciado trabalhar em contexto profissional com trabalhadores profissionais do 

setor audiovisual. 

O SC Braga é um dos clubes que nos últimos anos melhor trabalha a comunicação, sendo reconhecido 

nacionalmente o trabalho que faz a nível de marketing e multimédia. Desde a criação da NEXT, em 2019, 

que houve uma maior aposta a este nível, melhorando e desenvolvendo as condições de trabalho e 

apostando numa equipa cada vez melhor e maior. O clube tem versatilidade e faz produções em vários 

 
2 https://NEXT.scbraga.pt/video/sc-braga-solidario-associacao-comercial-de-braga/ 
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campos, não só o desportivo, nem somente futebolístico. Essa é uma das principais razões para ter 

escolhido o SCB. 

Logo nos primeiros dias notei que os conhecimentos e experiência que adquiri em contexto curricular e 

académico foram uma vantagem para estar mais à vontade com o que me pediam. Contudo, quer na 

execução das filmagens como na edição, senti sobretudo um maior cuidado e atenção a detalhes durante 

a montagem e preparação de cada conteúdo, quer em estúdio, quer fora dele.  

A verdade é que há sempre métodos de trabalho próprios de cada local de trabalho, mas alguns 

conhecimentos simples adquiridos durante os primeiros dias de estágio em contexto profissional são 

universais e uma mais-valia para qualquer espaço para onde vá no futuro. 

O meio profissional, contudo, traz também consigo limitações que não dependem somente do trabalhador. 

Estando num clube de grande dimensão, há limites ao conteúdo que se grava e edita. Por exemplo, durante 

a execução de uma peça sobre a renovação de contrato de um jogador, em que se fez uma entrevista e 

planos de corte, o jogador em questão trazia vestido uma t-shirt de uma marca que não era patrocínio do 

clube e não podia aparecer. A peça em questão foi então para o “lixo”. 

Neste caso, a pós-produção não resolveria o problema; em outros casos, contudo, por vezes sim: refazem-

se peças porque certo plano não pode entrar, redimensionam-se frames porque certo elemento na imagem 

não pode aparecer. Isto leva a que seja preciso mais tempo sobre determinado trabalho que muitas das 

vezes já está terminado (e em que há alterações de última hora). 

Outra das questões que limita a edição é que todo o conteúdo produzido tem de ir ao encontro da filosofia 

do clube e das diretrizes da comunicação do mesmo. Limita-se o vídeo final, o conteúdo que fica melhor, 

por aquele que pode aparecer. Em muitos treinos, há sempre determinado jogador que não pode figurar, 

o que limita não só a edição como logo a própria gravação. 

Walter Murch, no seu livro “Num piscar de olhos”, considerava que após se editar um filme nos deveríamos 

afastar dele, deixar o produto “repousar”, e após esse distanciamento voltar a ele para acabá-lo – 

conseguiríamos assim ter um olhar mais neutro, limpo (Murch, 2001, p.36). Em contexto profissional, 

contudo, muitas vezes não há o tempo necessário para podermos ter uma visão mais clara; há uma certa 

pressão de “fábrica”, de produção em série, que condiciona a qualidade do produto final.  

A polivalência de estar em diferentes frentes, diferentes campos, permite trabalhar com variadíssimas 

pessoas e ganhar diferentes experiências. O mundo do trabalho profissional barra muitas vezes aquele que 

só tem conhecimentos curriculares e é facilmente trocado por aquele que já tem conhecimentos em 

contexto profissional – o que não é sinonimo de mais ou menos eficácia.  

O estágio abriu assim porta a um mundo onde não é fácil entrar. 
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2.3 Do corte à “costura” 
 
O nascimento da televisão oficial do Sporting Clube de Braga, a NEXT3, foi sinonimo de crescimento na área 

de comunicação e, simultaneamente, multimédia do clube. A aposta no desenvolvimento da imagem digital 

do mesmo só é possível com o investimento em material e equipamentos profissionais. 

Até termos uma peça final, um vídeo, quer seja uma reportagem ou antevisão de um jogo do campeonato 

nacional, há um longo processo. Sempre que havia um vídeo com entrevistados, a equipa para a produção 

do mesmo compunha-se por um videomaker e um jornalista do clube. Para tudo o que não seja em estúdio, 

nem transmissões de jogos, usamos a Sony a7 III e por vezes Gimbal Ronin, com microfones e recetores 

wireless Senheiser.  

Após termos os brutos, passamos a entrevista feita ao jornalista e é este que nos dará as indicações e os 

tempos que vamos usar e, se a peça assim necessitar, dará também um “voz off4” que usaremos para 

montar a peça. Após termos tudo isto, inicia-se o corte destes materiais, ficando com o que nos interessa, 

eliminando todo o “lixo” gravado. Por fim, passamos à “costura” de toda a malha que ficou; como referido 

na introdução, em termos visuais, podemos fazer uma alegoria da montagem e edição se parecerem com 

a arte do corte e costura, sendo este último termo várias vezes usado ao longo do relatório apenas com 

esse propósito, não sendo usado no meio profissional. 

Todo este processo faz-se com o Adobe Premiere Pro e restantes programas da Adobe. Este é um programa 

da empresa Adobe Systems que é usado para a edição de vídeos profissionais e tem a caraterística de 

“conexão dinâmica”: podemos “saltar” entre os variados programas da Adobe, entre Photoshop e After 

Effects ou Audition, permitindo trabalhar individualmente edição de fotos, adicionar efeitos ou corrigir som, 

respetivamente. 

Depois de a montagem estar concluída, o clube tem um “lut5” próprio garantindo que a maioria dos vídeos 

tem a mesma cor, a mesma identidade, e uma “mosca6” (logotipo digital, semelhante a uma marca de 

agua, que as televisões usam numa parte da imagem, normalmente, no canto superior direito para 

identificar o canal) própria ficando cada vídeo com o selo da NEXT.  

Inicialmente, o trabalho que fiz foi no “terreno” com a câmara na mão, utilizando os meios de cada set7, 

ajudando os colegas do departamento de vídeo. Só na segunda semana fiquei em mãos com a “linha e 

agulha”, tendo uma peça para editar. Para além de cada género suscitar uma edição diferente, também 

 
3 Ver em www.NEXT.scbraga.pt 
4 diz-se de uma voz, som ou texto cuja fonte não aparece no ecrã. 
 
5 L.U.T significa “Look Up Table”; neste caso específico, designa um filtro que se usa em cima de um vídeo para lhe dar uma cor e edição de 
imagem diferente, podem servir também para aplicar um efeito ou um “look” específico. 
6 logotipo digital, semelhante a uma marca de água, que as televisões usam numa parte da imagem, normalmente, no canto superior direito para 
identificar o canal. 
7 apelidado de cenário - a mise-en-scene - espaço onde decorrem as gravações. 
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cada empresa, neste caso clube, tem uma identidade: a usada pelo Braga é um estilo de edição rápido e 

dinâmico. A melhor maneira de descrever este estilo é que em vez de usar apenas um plano de cinco 

segundos, usam-se cinco planos diferentes de um segundo cada. 

A primeira peça8 que fiz foi a apresentação da nova equipa de ESports do SCB, realizada nas instalações 

do clube e em pleno relvado. A gravação foi feita com dois videomakers o que ajuda bastante na rapidez 

da sua produção. Por outro lado, ter dois olhares diferentes permite um vídeo final mais rico, com os 

melhores planos dessas duas visões. 

 

Figura 2 - frame do vídeo de apresentação da nova equipa de ESports 

 

Figura 3 - frame do vídeo de apresentação da nova equipa de ESports 

Ao contrário de outros trabalhos em que a pandemia obrigou a restringir a pós-produção a casa, a edição 

deste trabalho foi feita em local de trabalho o que permitiu trocar impressões e pedir ajuda aos colegas 

presencialmente. Essa proximidade é fulcral para mais rapidamente entendermos como se trabalha em 

condições profissionais e, acima de tudo, como a empresa onde estamos trabalha, qual a sua identidade. 

Como referi anteriormente, tanto estamos a fazer um vídeo sobre uma modalidade, como no dia a seguir 

gravamos com um jogador da equipa principal do Sporting Clube de Braga. Um dos trabalhos que mais 

gozo me deu fazer foi o vídeo 9de apresentação do terceiro equipamento para a época 2020/2021. O tema 

do vídeo era a recriação da cena inicial do exterminador implacável. 

 
8 Ver em https://NEXT.scbraga.pt/video/esports-preparam-nova-epoca/ 
9 Ver em https://youtu.be/zS6r9FSzM3U 
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Figura 4 - frame do vídeo de apresentação do terceiro equipamento 

 

Figura 5 - frame do vídeo de apresentação do terceiro equipamento 

 

Figura 6 - frame do vídeo de apresentação do terceiro equipamento 

Houve uma enorme produção: aluguer de um bar ao estilo do filme, compra e montagem de uma mesa de 

snooker, usada nas gravações, com o símbolo do SC Braga, fumo e luzes específicas para o vídeo. Deu 

para ver também, por outro lado, as limitações da equipa: não há um realizador, como numa produção 

normal; “todos fazem tudo”, as lentes e material de filmagem é o usado no dia a dia de trabalho normal; 

o tempo de gravação é limitado paulatinamente pelos assessores e diretor de comunicação de forma a 

diminuir ao máximo o tempo que o jogador usado está nas filmagens. 

Num trabalho em que nos temos de adaptar rapidamente a diferentes tipos de edição, onde tão depressa 

editamos um vídeo institucional como de puro entretenimento, a proximidade e partilha de conhecimentos 

é essencial para mais eficazmente se chegar ao tipo de produto final que o “cliente” tem em mente. 

Foi maioritariamente positiva a experiência de estágio, contudo, tudo tem o seu lado positivo e negativo. E 

estando num meio com qual nunca tinha contactado, foram várias as dificuldades e barreiras com que me 

deparei. 
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No início houve dificuldades em usar algum do material profissional, nomeadamente o estabilizador de 

imagem que nunca tinha usado, pois a universidade não tem este tipo de equipamento; o ritmo de trabalho 

é bastante exigente e há sempre múltiplos imprevistos e mudanças de última hora. 

Isto leva a que a preparação dos conteúdos, a pré-produção, não seja a melhor ou nem exista. Contudo, 

por vezes estas dificuldades viram a nosso favor pois é através delas que evoluímos e nos munimos de 

novas armas na nossa bagagem profissional. 

Entre todas estas experiências, a questão base para este relatório foi-se construindo. Desde censurar certa 

parte do discurso de um treinador, colar diferentes fragmentos para produzir o discurso que o clube quer 

passar ou cortar certo lance num preciso momento em que beneficie certo jogador, são inúmeras as 

situações onde o corte era uma arma.  

Assim, desde a licenciatura e experiências curriculares até ao mestrado e posteriormente à experiência de 

estágio, a edição e o poder do corte sempre me fascinou. Do corte à “costura” é longo o caminho e as 

diferentes colagens que tive de fazer tornaram evidente a questão sobre a qual me iria debruçar: qual é, 

realmente, o poder do corte? 
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3. Edição enquanto linguagem 
 

“O cinema é uma invenção sem futuro” é uma sentença do século XX atribuída por inúmeras publicações 

a Lumiére - sem, contudo, haver confirmação oficial. O tempo viria a demonstrar que estava redondamente 

enganado, que o futuro da sua invenção era risonho e estaria eternamente aberto.  A edição nasceria com 

a fita e com o aparecimento dos “costureiros” de Hollywood; é necessário recuar mais de um século para 

chegarmos aos primórdios do cinema e tentarmos perceber quando se deu o primeiro corte. 

A arte invisível nasce no início do século XX com filmes como The Life of an American Fireman (1903) e 

The Great Train Robery (1903) de Edwin Porter: se para o escritor existe a palavra e para o músico a nota, 

nascia a máxima mais importante para um cineasta e editor: o frame. 

O ato de editar aparentemente inocente e muitas vezes invisível carrega em si teoria, mas também uma 

certa magia inexplicável. Por vezes, a magia de se descobrir algo que não estava imaginado para o filme. 

Tendo por base Eisenstein, podemos afirmar que quando dois elementos estão em conflito, a colisão deles 

gera um novo significado. O corte serve para manipular sentimentos e sensações; serve para dar ritmo, e 

várias são as formas de o fazer. Se Griffith tenta esconder os cortes, Eisenstein grita em plenos pulmoes 

"isto é um filme", como veremos mais à frente. A edição faz expandir a emoção. (Abreu, J. F., Canelas, C., 

Godinho, J., 2014). 

Se inicialmente a montagem era feita apenas de corte, mais tarde iniciou-se a “costura”, a complexidade 

de uma linguagem que futuramente serviria vários géneros e propósitos. Este ato durante décadas 

desvalorizado, por muitas vezes se identificar o editor como uma marionete do realizador, alguém que 

apenas tinha uma função prática, sem ter dedo criativo, é, no entanto, uma função extremamente “viva”, 

que necessita de alguém com uma enorme voz de sentido. 

Editar é como fazer uma cirurgia: já viu algum cirurgião fazer uma operação sentado? Editar 

também é como cozinhar, e ninguém se senta no fogão para cozinhar. Mas editar é 

principalmente uma espécie de dança – o filme pronto é como uma dança cristalizada – e 

onde já se viu um dançarino sentar-se para dançar? (Murch, 2001, p. 50).  

Com o desenrolar das décadas, as experiências de edição foram escritas e passadas a regras. Mas a 

verdade é que não há em certos cortes uma explicação científica. É importante ter em conta esta dupla 

face paradoxal de caraterísticas, ora simples, ora inexplicáveis no momento de decisão de um corte. 

A edição é uma linguagem complexa que suporta várias tonalidades e géneros e que transitou do Cinema 

para o mundo digital, ganhando novas caraterísticas, atualmente. Se se cingia apenas ao Cinema, ao 

grande ecrã, agora está em todos os milhões de ecrãs que existem no mundo, seja televisão, smartphone 
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ou computador. Se estamos na presença de um vídeo, invariavelmente estaremos na presença de um 

produto editado. 

Numa empresa a edição está ao serviço de diferentes propósitos e o estágio no Sporting Clube de Braga 

possibilitou essa experiência: deu-me a hipótese de editar vídeos de géneros completamente diferentes; 

um vídeo publicitário, de entretenimento ou puramente institucional têm uma edição completamente 

distinta e que suporta cada género. Daí que a experiência de estágio me tenha levantado várias questões 

sobre o poder da edição – e de como o “estilo” de um vídeo está intrinsecamente ligado à sua mensagem.  

Assim, é importante perceber a história do cinema, o nascimento da edição e sua evolução e transição do 

mundo físico, do manuseio da fita, para o mundo digital; posteriormente, contrapondo a experiência de 

estágio com a teoria existente, entrevistarei vários profissionais ligados ao mundo da edição. Por último, 

tentarei chegar à resposta para a questão que norteará todo o estudo feito: até que ponto a edição influencia 

a mensagem do produto final?  

3.1 A influência do Cinema na linguagem audiovisual – a história do cinema 
 

O cinema nasce no final do século XIX e a edição nunca se pode dissociar deste acontecimento. “A teoria 

sobre edição de filmes não pode ser considerada fora do desenvolvimento da produção cinematográfica 

porque está totalmente integrada na sua prática” (Fairservice, 2001, p. 3). De 1895 a 1903, apenas se 

colam planos uns a seguir aos outros – dá-se o chamado corte. Como refere Viveiros, com “a libertação da 

camara do lugar do espetador” (citado em Abreu, 2015, p. 28), assistimos ao nascimento da edição: o ato 

de colar passa a “costura”.  

A prática da edição não existe antes do nascimento do cinema no século XIX e com o virar do século, em 

França, vários caminhos se começam a percorrer por distintos cinéfilos decisivos na evolução do cinema: 

entre eles, os irmãos Lumière e George Méliès.  

A primeira edição é feita “in-camera”: a câmara salta de um medio plano para outra variação de plano, 

onde presenciamos o efeito de jump cut10 de um frame para outro. No início, com os Lumière, a câmara 

era usada como um simples instrumento de gravação. Escolhia-se um tema, o alvo, e a câmara gravava 

até ficar sem rolo – em que muitos dos seus filmes poderiam ser resumidos com uma fotografia.  

Assistíamos ao cinema do real que não muito distantemente passaria para “o cinema do espetáculo”, a 

novidade do puro entretenimento. “Foi Porter quem estabeleceu que a intercalação de planos não 

necessariamente relacionados com o mesmo tempo e lugar poderia fornecer uma base para a estrutura 

da narrativa por meio da edição” (Crittenden, 1995, p. 2). 

 
10 Refere-se a um corte onde há um salto temporal na ação, um avanço, podendo ser notório (quando se corta) ou disfarçado. 
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Com base em Jorge Ferraz Abreu, podemos dizer que é Edwin S. Porter quem planta a semente da 

montagem narrativa, mas é D. W. Griffith quem cultiva e desenvolve a edição. Se o primeiro produz com 

maior clareza - poderíamos dizer, com a luz da atualidade, algo no estilo de vídeos institucionais ou 

jornalísticos -, Griffith, no outro lado da moeda, dá uma maior emoção – nasce o cinema (Abreu, 2014).  

Porter estabelece os cânones da montagem, expõe a importância da continuidade narrativa como bem 

analisam Grittenden e Dancyger. É com Griffith, contudo, e as palavras de Bazin sobre o próprio que 

podemos ler pela primeira vez o conceito de “linguagem cinematográfica” (Bazin, 1991; Amiel 2010): 

conhecemos a camara subjetiva, o flashback, travelling ou a edição alternada - onde ao contrário de Porter 

não há apenas sucessão, mas sim simultaneidade; é com ele que se organiza a edição num meio de 

expressão, o “tempo dramático passa a substituir o tempo real como critério para a montagem” (Abreu, 

2014, p. 30). 

The Birth of a Nation (1915) e Intolerance (1916) são os primeiros produtos finais de todos estes avanços, 

mas nem só de Hollywood se fez o cinema: a escola soviética deu várias cartas no mundo da edição. 

Foram os russos, nos anos 20 e 30, que tiveram um grande impacto no cinema europeu e americano e 

mudaram drasticamente a direção da edição das décadas vindouras. Podovkin, Vladimirovich e Eisenstein 

abraçaram o trabalho de Griffith e desenvolveram uma nova era de experiência cinematográfica.  

É com o famoso Efeito Kuleshov que ficamos a perceber que é a edição que produz o sentido de um filme. 

Esta experiência baseou-se na alternância entre um plano de Lev Mosjukhin, ator soviético, e três planos 

distintos: um prato de sopa sobre uma mesa, um caixão com uma mulher morta e uma criança com um 

brinquedo.  

Os resultados apurados através desta experiência são praticamente os mesmos. Os autores 

(Sadoul 1983; Villain 1991; Stephen e Hensley 1992; Crittenden 1995; Gosciola 2003; Pinel 

2004; Viveiros 2005; Dancyger 2010; Nogueira 2010; Reisz e Millar 2010) salientam que, 

nas três sequências do plano do ator alternado com um prato de sopa colocado sobre uma 

mesa, um caixão com uma mulher morta e uma criança a entreter-se com um brinquedo, o 

público viu na expressão do ator, na primeira sequência, a fome, na segunda, a tristeza e, 

na terceira, alegria ou a felicidade (Abreu, 2014, p.31). 

Concluímos assim que é a edição, o corte, que dá significado aos planos: “quando se justapõem dois 

planos, ou se introduz um plano entre outros dois, faz-se nascer uma ideia ou exprime-se algo que não 

estava contido em nenhum dos planos tomados separadamente” (Martine, 2003, p. 221). 
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Viveiros afirma que o “poder do cinema vinha da montagem como gramática” (Viveiros, 2005, p. 55). Editar 

é como escrever um poema: há um corte inicial bruto que levará a uma delicada “costura”, organizando 

tempos, ritmos, a emoção de cada plano, tal como um poeta organiza e ritma cada palavra. 

Para contrapor este lado poético, poderemos recorrer à exatidão teórica de Eisenstein que classifica a 

edição em cinco categorias: métrica, rítmica, tonal, harmónica e intelectual.  

A primeira, a métrica, define “o critério fundamental da sua construção pelo comprimento absoluto dos 

seus fragmentos” (Eisenstein, 2002, p. 79). Ou seja, o conteúdo é determinado pela sua extensão (Viveiros, 

2005). Por outro lado, a montagem rítmica tem em conta “o conteúdo dentro do quadro” (Eisenstein, 

2002, p. 80) – a este respeito, Paulo Viveiros assevera que “a transição do métrico para o rítmico efetua-

se no conflito entre a duração do plano e do seu movimento interno” (Viveiros, 2005, p. 60). Na mesma 

linha, Ken Dancyger frisa que esse tipo de procedimento “tem potencial para demonstrar conflitos, porque 

a oposição pode ser representada a partir de diferentes direções dos elementos no quadro, assim como 

por diferentes enquadramentos de uma mesma imagem” (citado em Abreu, 2014, p.32).  

A montagem tonal baseia-se na emoção dos planos, é um estágio mais avançado de edição. Como exemplo 

ilustrativo é habitual referir-se a “sequência do nevoeiro” do filme “O Couraçado Potemkine”. Neste caso, 

a montagem baseia-se exclusivamente no “tom” (Abreu, 2014, p.33). 

Por último, a montagem intelectual “trata da inserção de ideias numa sequência com uma enorme carga 

emocional” (Dancyger, 2010). Envolve o uso das outras quatro categorias e produz no espetador uma 

emoção complexa. Como sugere Abreu,  

“Outubro” é um dos filmes realizado por Eisenstein, em 1928, em que podemos comprovar 

este tipo de montagem. Como claro exemplo, temos uma cena em que o líder menchevique 

da primeira Revolução Russa, George Kerenshy, sobe as escadas tão depressa quanto sobe 

na linha do poder após a queda do czar. Intercalados com planos da sua ascensão, existem 

planos de um pavão mecânico a ajeitar as suas penas. Eisenstein apresenta uma 

interpretação de Kerensky como político (Abreu, 2014, p.33). 

Para Vertov, “a matéria-prima do cinema é a realidade” (citado em Abreu, 2014, p. 34): kino-glaz que quer 

dizer o “cine-olho” é termo central na teoria do autor e esclarece que “a camara de filmar é mais perfeita 

do que o olho humano” (Abreu, 2014, p. 34).  

A edição, por sua vez, consegue fazer de qualquer ficção realidade e a manipulação não se restringe a fins 

belos do cinema. Seja em ficção, num vídeo institucional ou publicitário a imagem é constantemente 

manipulada para determinados propósitos. Em peças jornalísticas, por exemplo, a maneira como se corta 

e cola e se associa certos discursos a determinadas imagens pode conduzir a um determinado propósito 
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completamente diferente do que se captou na realidade, o que é claramente uma má pratica jornalista e 

leva à falta de isenção. 

Recuando até metade do século XX, esta adulteração de conteúdo e do uso da edição como arma atingiu 

extremos. Leni Riefenstahl é um nome que tem marca nas páginas negras da história: o Terceiro Reich. A 

realizadora e atriz foi braço direito de Adolf Hitler e ajudou a montar uma teia de manipulação através do 

cinema. Filmes como “Triumpf of the Will” fizeram parte do seu repertório e marcaram o cinema – por 

maus motivos. Quando pensamos em Nazismo e em Hitler a imagem que instantaneamente nos ocorre é 

a de grandes multidões com enormes bandeiras com o símbolo nazi, poderio militar e ovações a Hitler. 

Tudo isto foi construído pela realizadora germânica: a realizadora conseguia através da edição passar os 

ideias e princípios nazis para a imagem. 

Leni foi revolucionária e criou técnicas que modificaram para sempre toda a indústria cinematográfica 

mostrando como a edição pode ser uma arma. Essas inovações foram, no entanto, aproveitadas por 

realizadores posteriores para fins de entretenimento. 

No tempo de Alfred Hitchcock assistimos a filmes onde a edição é rigorosa, há regras das quais não se 

pode fugir, presenciamos uma maneira quase mecânica de editar e Hitchcock consegue desenvolver uma 

fórmula de sucesso. Os franceses, por outro lado, apresentam-nos novos efeitos. Com “À Bout de Souffle” 

de Jean-Luc Godard temos a apresentação da brutalidade do jump cut e com “Hiroshima Mon Amour” de 

Alain Resnais somos presenteados com o flashback11 conseguindo apresentar-nos presente e passado, 

imiscuir memórias, com esta simples técnica. 

Com o advento do cinema sonoro, assistimos a uma “atualização” da sétima arte, uma nova face; a tradição 

da beleza da simples justaposição começa a perder força. Como afirma Lindgren: 

Um filme mudo pode mostrar um cachorro a latir; adicionar o som do seu latido é certamente 

um ganho de realismo, mas não nos diz mais do que sabíamos antes, não acrescenta nada 

às qualidades expressivas da imagem; ainda é meramente um cachorro a latir. Até o diálogo 

era frequentemente usado para dizer em palavras o que o filme era capaz de expressar 

apenas por imagens. A imagem do pai zangado a apontar para o seu filho o lugar da porta 

não se torna mais significativa se adicionarmos as palavras “Saia daqui e nunca mais 

atravesse estas portas”. A imagem silenciosa, em tal caso, pode muito bem ser mais 

impressionante (Lindgren, Ernest., 1948, p.99). 

Karel Reisz e Gavin Millar mostram-nos, contudo, que esta mudança de direção é uma escolha e não fruto 

de uma limitação. As críticas à falta da literacia cinemática, do menosprezo do visual, estão muito 

 
11 Refere-se à técnica narrativa em que se interrompe a sequência cronológica e se apresenta uma situação do passado. 
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associadas ao “nascimento” do som no cinema. Alfonso Cuarón, realizador mexicano de filmes como 

“Roma” ou “Gravidade” afirmou que “ir ao cinema, hoje em dia, é sentarmo-nos com um balde de pipocas, 

fecharmos os olhos, o filme acabar e não termos perdido um pedaço do filme12”. O som toma conta do 

filme, a edição de imagem deixa de se ouvir. Diz Reiz e Millar que: 

A introdução do som fez com que os cineastas se concentrassem na realidade da narrativa 

e descartassem os métodos de alusão visual do cinema mudo. Ao dizer isso, é importante 

perceber que essa mudança de abordagem foi uma questão de escolha, não 

necessariamente decorrente de alguma nova limitação do meio sonoro (Reisz & Millar, 2010, 

p. 43). 

Porventura, podemos afirmar que não foi por escolha que o cinema nasceu sem som. O seu aparecimento 

é algo natural ao desenvolvimento do cinema, é mais uma ferramenta, parte importante da linguagem 

audiovisual. E foi a partir de um “problema prático” que ele nasce. No estilo de animação, como afirma 

Walter Murch, é impossível ter algum som que o acompanhe:  

Tem que criar a trilha sonora, que os completa e os cria como seres tridimensionais, uma 

vez que eles não são seres dimensionais por si só. Uma das coisas que ajuda o público a 

suspender a descrença é que os personagens de animação fazem som - portanto, devem ser 

reais, de alguma forma (Ondaatje, 2002, p. 112).  

A necessidade leva ao desenvolvimento e inovação. Se num filme à primeira vista apenas se tem de captar 

os sons que se produzem no set, em animação, como afirma Ondaatje: 

Tem que se criar algo onde nenhum som estava presente. Com filmes de fantasia como O 

Mágico de Oz, tem que se fazer o oposto, remover o que parece ser o som errado e colocar 

outra coisa em seu lugar. Acho que aqueles primeiros desenhos animados que não eram 

vistos como coisas muito sérias, plantaram uma semente de que o som poderia ser usado 

de maneiras metafóricas (Ondaatje, 2002, p. 112).  

Renoir, René Clair, de Mille e Fritz Lang são alguns dos primeiros nomes a interessar-se seriamente pelo 

som. Michael Ondaatje refere-se ao “som como uma espécie de luz” (Ondaatje, 2002, p. 116), pensamento 

que Murch corrobora:  

Uma das coisas fascinantes na mixagem é que o que fazemos com a paleta de sons - quais 

sons escolhemos enfatizar o tamanho, como colocamos um ambiente espacial em torno 

 
12 Ver https://www.youtube.com/watch?v=4EvkzXMPGns&ab_channel=BAFTAGuru 
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desses sons, o que escolhemos eliminar - é muito equivalente ao que o diretor da fotografia 

faz com a luz (citado em Ondaatje, 2002, p. 116).  

Tal como com a imagem, a edição de som transporta em si várias possibilidades criativas que podem 

resolver problemas advindos de outros estágios de gravação. 

A mixagem é realmente o estágio final em que qualquer última oportunidade pode ser 

aproveitada ou qualquer último problema insolúvel resolvido. Se tiver sorte e tiver a 

abordagem certa, uma certa mistura de música e som pode às vezes resolver problemas que 

não podem ser resolvidos de outra forma. Isso faz parte do processo de filmagem. Cada 

estágio deixa um resíduo de problemas não resolvidos para o próximo estágio (Ondaatje, 

2002, p. 104). 

A edição carrega em si teoria e magia, leva a decisões puramente teóricas/mecânicas, mas também produz 

sentidos e efeitos inexplicáveis: como afirmado anteriormente, serve claramente diferentes géneros onde 

diferentes cortes produzem diferentes sentidos. Para Reisz e Millar: 

Os irmãos Lumière ficaram fascinados ao ver os operários a caminhar e as árvores 

balançando ao vento. Se o cinema se mover nessa nova direção, a roda terá dado mais voltas 

do que um círculo completo. Aconteça o que acontecer, o processo de montagem continuará 

a ser não só a chave do sentido da obra, como está intimamente em La Jetée, mas também, 

nos melhores filmes, um reflexo das principais correntes artísticas e filosóficas da época 

(Reisz & Millar, 2010, p. 323). 

Desde os irmãos Lumière até Cuáron, muitas foram as inovações por que o cinema passou, muitos cortes 

foram dados para o desenvolvimento da nobre atividade de corte e “costura”. Contudo, a sétima arte não 

é o único meio onde esta “atividade se executa”.  

A televisão e os meios digitais, difundidos via internet, são campos que com o passar das décadas vieram 

a ocupar cada vez mais espaço no nosso dia-a-dia e em que a edição está invisivelmente mais presente. 

3.2 A edição ao serviço de vários géneros 
 
Passou mais de um século desde que se deram os primeiros cortes, mas estes ainda têm influência hoje 

em dia. A edição em cinema passou para a televisão, para peças jornalísticas, publicidade e mais 

recentemente, nas últimas décadas, para as redes sociais, para as empresas, para cada instituição.  

São variadíssimos os géneros existentes, no entanto o presente relatório explorou apenas os trabalhados 

durante o estágio: vídeo institucional, de publicidade e de entretenimento. 

Como afirma Silva: 

O vídeo não nasceu sozinho. Ele surge na sociedade como uma tecnologia intimamente 
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ligada à televisão (TV), já implementada há 20 anos (1936, em Inglaterra), com o fim de 

evitar a programação em directo na TV. A possibilidade de gravação, edição e posterior 

reprodução num horário à escolha tornou o vídeo num dos aparelhos tecnológicos mais 

pretendidos pela sociedade, com várias empresas mundiais a apostar na inovação deste, a 

fim de se tornar o favorito dos consumidores e conseguir a sua parte no enorme mercado 

disponível (Silva, A. 2010, p. 38). 

Uma peça jornalística, por exemplo, tem um “código” próprio; os vídeos de “youtubers” assumem também, 

mais recentemente, uma linguagem própria. Mais do que o conteúdo, associamos um vídeo juvenil próprio 

de youtuber, pela rapidez dos cortes, ritmo e sobreposições de planos.  

A edição nascida em termos cinematográficos que servia diferentes géneros de filmes - drama, terror, 

romance, - serve agora outros tipos: a publicidade, o vídeo institucional ou televisivo. Fazendo um 

paralelismo com a teoria existente, poderemos assumir que a edição de Edwin S. Porter, que assumia um 

cinema com grande clareza, assemelha-se à caraterística de vídeos institucionais ou jornalísticos. Griffith 

oferece uma edição mais de entretenimento, apelando muito mais à emoção. A junção destes dois estilos, 

a clareza de Porter e a emoção de D. W. Griffith são o que sustentam hoje em dia um terceiro género: os 

vídeos publicitários. 

Cada um destes diferentes estilos implica uma atuação diferente por parte do editor. Tal como em cinema 

um editor tem sequências onde tem possibilidade de ser mais criativo do que outras, também um vídeo de 

entretenimento, à partida, dá mais liberdade ao editor do que um vídeo institucional. 

Mas será apenas em 1956 que o vídeo irá conquistar a sua independência, numa transição 

entre o “directo” e o “diferido”, com o aparecimento do primeiro gravador/reprodutor (VTR 

– Video Tape Recorder). Este meio irá permitir a gravação dos programas e, desta forma, 

adquirir uma nova importância junto do mesmo, além de que pode ser editado. Enquanto a 

TV continuou a fazer parte do universo dos meios do âmbito mass media, o vídeo passou a 

incorporar-se nos designados self-media (Silva, André Filipe Milhases da., 2010, p. 38)  

Como tal, o vídeo assumiu uma série de novas funções e novos desafios. 

Em televisão, mais concretamente em peças jornalísticas, vemos o poder do corte e de como pode 

influenciar a linguagem. Por exemplo, numa peça jornalística, pode ser diferente o efeito produzido se 

sempre que há um corte numa entrevista se primar por ser “pintado” com imagens ou se este é assumido, 

mostrando claramente que o discurso apresentado sofreu alterações. 

Com a invenção da câmara portátil, assistimos à possibilidade de qualquer pessoa gravar vídeo e 

sucessivamente, com a criação de vários softwares de edição e destes estarem disponíveis para o público 

em geral, editar. Com a evolução do analógico para o digital, o vídeo estará disseminado em diferentes 
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meios, já referidos anteriormente. Podemos dizer que hoje em dia há uma enorme facilidade em fazer 

cinema. “Fazer filmes é agora mais do que nunca como escrever um romance ou pintar um quadro” 

(Trilling, 2009, p. 42). 

 

Como Silva nos indica: 

Estes sistemas domésticos põem o vídeo nas mãos dos que até aí tinham sido meros 

consumidores de mensagens audiovisuais (…), pelo que as pessoas começam a realizar as 

suas próprias produções, afastando-se do carácter de “Mass-Media” que o vídeo tinha até 

então, passando para “Self-Media”, na qual a pessoa é co-autor do processo da mesma 

(Silva, 2010, p. 38). 

 

A edição apresenta-se assim ao serviço de vários géneros. Cada um deles testemunha diferentes cortes, 

múltiplas “costuras” que se embreiam com o conteúdo. Assim, o presente relatório debruçar-se-á sobre 

três géneros com o objetivo de os caraterizar em termos de montagem. 

 Vídeo Institucional – vídeo dirigido para apresentar uma empresa, instituição ou marca e as 

suas atividades. Vídeo onde predomina o corte simples. Planos longos. Linha narrativa e 

cronológica mais simples, a edição obedece à mensagem que se quer transmitir. Esta deve ser 

lógica, expositiva, clara e com o principal objetivo de não baralhar o espetador – tem de ser 

evidente, passar a mensagem para todo o tipo de público. O trabalho fulcral está no guião que a 

edição deve obedecer. 

 Vídeo Publicitário – vídeo que tem como objetivo vender um produto de certa empresa/marca. 

Junta as caraterísticas do entretenimento com a do institucional: tem de ser claro na mensagem 

que quer passar, mas acima de tudo bastante apelativo pelo que adota técnicas do 

entretenimento. Cortes variados, geralmente bastante ritmado. Corte mais rápido, planos mais 

dinâmicos onde a duração do vídeo geralmente é bastante reduzida. 

 Vídeo de Entretenimento – vídeo com o intuito de entreter, usando todos os tipos de cortes 

que estão definidos no capítulo 3.3. Teremos uma edição diferente consoante o público alvo. Os 

“youtubers” por exemplo usam muito o jumpcut de forma a não perderem a atenção do espetador. 

No SC Braga um “Inside” de um jogo, vídeo que faz o resumo do jogo e tem algum acesso a 

bastidores é diferente de um “All Acess”: o primeiro adota planos muito curtos e ritmo intenso, 

tendo uma duração total de 2 minutos, enquanto que o segundo, onde há total liberdade de 

gravação em bastidores, geralmente passa os 5 minutos, com planos mais longos respeitando 

mais a linha temporal, sem haver jumpcuts sucessivos. 
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3.3 A importância do corte 

 
1995 é o último ano em que se editam em igual número filmes em modo analógico e em digital (Murch, 

2001, p. 9). A partir daí, este último assume a dianteira: a fita passa para o ecrã, o corte para o teclado. 

Podemos dizer que “O Paciente Inglês” é o representante desta transição: iniciou-se a sua edição 

mecanicamente, mas a meio do processo alterou de direção e passou a ser construído através do digital. 

Walter Murch sublinha que “o trabalho de edição não é tanto o de colar pedaços, mas muito mais o de 

achar o caminho” (Murch, 2001, p. 15). Um editor gasta muito pouco tempo a cortar e a colar, o seu 

trabalho é o de desbravar terreno, passar por aquilo que não importa, tentando sempre estar desvinculado 

do processo de criação das imagens, não ser corroborado por ele. É importante que veja as imagens como 

o público, sem ser influenciado pelas condições em que foram gravadas, “separando o que se deseja 

daquilo que realmente existe” (Murch, 2001, p. 15). Mas há algo aparentemente fora do normal quando 

vemos um corte. 

A forma como vemos o nosso dia-a-dia é continua, desde o momento em que acordamos até nos deitarmos. 

Por milhões de anos a vida decorreu assim. Mas de repente somos confrontados com o filme editado, com 

uma descontinuidade aparentemente fora do normal. Contudo, há uma razão para estarmos familiarizados 

com esta linguagem “abrupta”.  

John Huston em entrevista a Louise Sweeney referiu:  

Para mim o filme perfeito é aquele que se desenrola como que por trás dos seus olhos, como 

se os seus olhos o projetassem e você estivesse vendo o que quer ver. Filme é como 

pensamento. De todas as artes, é a mais próxima do processo de pensar. Olhe para aquela 

lâmpada ali. Agora olhe para mim. Olhe de novo para a lâmpada. Agora para mim de novo. 

Viu o que fez? Você piscou. Isso são cortes. Depois de ver uma primeira vez, você sabe que 

não precisa fazer um movimento contínuo entre mim e a lâmpada porque já sabe o que tem 

no meio. A sua mente corta a cena. Primeiro você olha a lâmpada. Corta. Depois olha para 

mim (Christian Science Monitor, 1973). 

É evidente que há cortes que resultam claramente e não temos uma explicação académica para tal; muitas 

vezes podemos não ser capazes de nos exprimir sobre o que queremos, mas sabemos reconhecê-lo quando 

o vemos.  

Quando assistimos a um filme, a maioria de nós tem grande dificuldade em perceber 

conscientemente a montagem. Claro que sabemos que sempre que há uma mudança de 

uma imagem para outra é edição, e sabemos que a edição em geral tem a ver com o 

estabelecimento do ritmo no filme (Wiedemann, 1998, p.21). 
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Como expõe Walter Murch (2001, p. 21) “cortar é muito mais do que um método conveniente de tornar 

contínua a descontinuidade”. Há uma velha máxima de que dois editores com os mesmos brutos farão 

inevitavelmente dois produtos diferentes – com as mesmas palavras, os dois contarão duas histórias 

diferentes. A edição é assim uma ferramenta ao serviço de uma linguagem, e será por isso que é 

impercetível, é apenas um meio. 

Kevin Brownlow designa a edição como “a arte oculta”: “os editores são esquecidos pelos historiadores de 

cinema porque o seu trabalho, quando bem-sucedido, é virtualmente impercetível” (Brownlow, Kevin., 

1968, p. 286).  

De acordo com o olhar de Jillian Holt (2105), a dicotomia do mundo dos editores é que, apesar de serem 

respeitados e considerados colaboradores-chave no processo fílmico, é raro serem reconhecidos com o seu 

contributo criativo para o filme final; a boa edição não se consegue medir. O editor, porventura, tem grande 

influência em dar forma às performances dos atores, ao ritmo geral do filme e andamento da ação – no 

fundo, uma grande influência na estrutura geral do filme. 

Muitos académicos e editores de cinema assumem o ritmo como o fator fundamental da edição, como 

afirma Dany Cooper “a edição é sobre ritmo. Trata-se de criar muitos ritmos em um filme, se fosse sempre 

o mesmo seria muito chato” (citado em Holt, 2015, p. 32). 

Pegando na perspetiva de O´Steen o realizador ao lado dos atores e equipa de set orquestra a ilusão, põe-

na em andamento, mas é o editor que tem de tirar o coelho da cartola e fazer-nos acreditar na magia do 

cinema (O´Steen, 2009, p. 9). E vários são os truques, as edições possíveis. Cada editor, cada país, 

desenvolveu um estilo de cinema próprio.  

A montagem nas mãos dos russos era vista como uma arma política, uma ferramenta para beneficiar o 

estado soviético. Também num clube, numa empresa, neste caso no SC Braga, é uma arma usada em 

prol da comunicação do clube. 

Podemos dizer, contudo, que há dois lados: a edição visível, assumida, e a edição invisível. A história da 

edição pode ser resumida nestas duas correntes tradicionais, a edição visível onde não se esconde e a 

invisível, iniciada por Griffith e associada a Hollywood, em estilo de continuidade. 

Holt refere que “o estilo de "edição descontínua" que Eisenstein aperfeiçoou foi um precursor da "edição 

visual" que é sinônimo de estilos de edição hoje” (Holt, 2015, p.44). Como referido anteriormente, 

“Breathless” de Godard abriu caminho para um estilo que assumiu centralismo nas décadas vindouras.  

A edição visível ocupou o centro do palco. Inicialmente original (sem fôlego), mas agora 

comum, este é o impulso moderno que abala os sentidos com saltos descontínuos, ritmo 

estimulado e sobrecarga de imagem sublinhada por camadas de som, que em conjunto 
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distraem o espetador da falta de conteúdo, continuidade e desenvolvimento do caráter. É um 

cinema que estimula os sentidos (Chew et al. 2009. p.54).  

Holt, depois de entrevistar vários editores australianos, corrobora esta sentença dizendo que “a edição 

visível agora é amplamente aceite e, geralmente passa despercebida, desde que o público esteja envolvido 

com a história” (Holt, 2015, p.44). 

Walter Murch põe a emoção no topo das prioridades quando fazemos um corte (Murch, 2001, p.28). Um 

dos grandes desafios para o editor, se não mesmo o capital, é manter a objetividade quando se passam 

centenas de horas e centenas de clips pela vista. 

Em última instância, tudo se resume a storytelling e o corte assume protagonismo central: uma simples 

ferramenta capaz de carregar em si dezenas de resultados. No entanto, como afirma Crittenden, “uma das 

coisas mais bonitas que pode aprender como editor é que as justaposições elegantes são uma questão de 

descoberta e não de cálculo” (Crittenden, Roger., 2008, p.87). 

Com o passar das décadas, desde Lumière até Quentin Tarantino ou Casey Neystat, é certo o triunfo da 

edição como linguagem e decisivo o poder que um simples corte pode ter. O vídeo passou a ser o meio 

preferido do público, desde o entretenimento até ao institucional, e a edição imiscui-se naturalmente como 

uma linguagem. 

 

3.4 Tipos de Corte 
 
Após a exploração da importância do corte, importa distinguir quais os diferentes tipos, caraterizando-os e 

definindo-os. O presente relatório, seguidamente, definirá dez deles: estes podem simplesmente dividir dois 

planos ou possuir grande significado na narrativa que se quer contar. Seja Porter, Griffith ou Eisenstein, 

todos usaram a mesma ferramenta para "costurar" as suas obras e com o mesmo utensílio, o corte, é 

possível produzir resultados completamente distintos. 

Estes são usados nos vídeos institucionais, publicitários e de entretenimento, podendo ter o simples intuito 

de explanar duas ações distintas ou carregar grande significado para o público. Com o passar das décadas, 

desde o cinema a preto e branco até aos vídeos virais de Youtube, o simples corte ganhou novas dimensões 

e multiplicou-se em vários tipos. Como afirmam Millar e Reisz, "a tradição da simples expressiva 

justaposição visual, característica dos melhores filmes mudos, foi largamente negligenciada desde o 

advento do som" (Millar & Reisz, 2010, p. 3). 

Após a teoria explorada, procederemos à realização de entrevistas pelo que a definição do conceito dos 

cortes facultará a compreensão e análise das mesmas. 
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Cut corte simples que separa dois planos distintos. 

Jumpcut há um salto temporal na ação, um avanço, podendo ser notório 

(quando se corta) ou disfarçado. 

Crosscut técnica usada para estabelecer, ao mesmo tempo, duas ações em dois 

espaços distintos. 

L cut e J cut  muito frequentes em cinema, têm esse nome pela disposição dos clips 

na timeline13. O L cut acontece quando o áudio do primeiro plano passa 

para o segundo clip. O J cut é exatamente o oposto: quando o áudio 

do segundo clip é antecipado e já começado a ouvir-se quando ainda 

estamos no primeiro plano. 

Cut on action o corte faz-se na ação (quando um jogador dá um pontapé ou faz uma 

defesa, por exemplo). 

Cutaway corte para um plano totalmente diferente da ação principal. 

Match cut corte entre duas cenas diferentes com imagens semelhantes (usada 

muito a simetria, figuras parecidas). 

Invisible cut usado para se esconder o corte e dar continuidade a uma cena. Um 

exemplo deste corte é quando o fim e início de uma cena vai a negro. 

 
Fade transição suave entre dois planos, quando a imagem desvanece para 

o outro; em muitos casos, sugere passagem de tempo. 

 
Tabela 1: definição dos diferentes tipos de corte 

 

 

 

 

 
13 Timeline: espaço dos programas de edição que é constituído por bandas de áudio e vídeo onde se insere o conteúdo e se edita. 
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4. Entrevistas Exploratórias 
 

De forma a relacionar a teoria com a sua expressão prática, procedi à realização de entrevistas exploratórias 

a diferentes profissionais, todos eles ligados ao mundo da edição. 

Assim, a recolha de dados fez-se através de entrevistas a vários editores de diferentes áreas e a professores 

do ensino universitário. De modo a albergar diversas perspetivas, procurei entrevistar editores de Cinema 

com trabalhos reconhecidos nacional e internacionalmente, um freelancer com trabalho e experiência em 

todos os géneros referidos anteriormente, professores universitários e um editor da NEXT, televisão digital 

do Sporting Clube de Braga. 

O agendamento das entrevistas foi um processo consideravelmente moroso, pois conseguir conciliar 

horários e disponibilidade dos entrevistados nem sempre foi fácil. No entanto, assim que agendadas, todos 

os intervenientes demonstraram grande disponibilidade em responder realizando as entrevistas através de 

videochamada, contacto telefónico e, em um caso, por email devido à falta de compatibilidade de horários. 

Como afirma Godoy, “o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a preocupação essencial 

do investigador” (Godoy, 1995, p.63). Do ponto de vista metodológico, “para se captar melhor a realidade”, 

a melhor maneira é aquela que “possibilita ao pesquisador colocar-se no papel do outro, vendo o mundo 

pela visão dos pesquisados” (Godoy, 1995, p.61).  

Assim, a escolha dos entrevistados incidiu sobre:  

Bruno Sousa, editor freelancer;  

João Braz editor de cinema;  

José Moreira, realizador, montador e professor;  

Pedro Ferreira, editor da NEXT;  

Tomás Baltasar, editor de Cinema. 

Por último, foi feito um guião de perguntas sustentado nas linhas orientadoras anteriormente apresentadas: 

1 - Qual é o poder do corte? 

2 - Até que ponto a edição influencia a mensagem do produto final? 

3 - A edição está inevitavelmente ligada ao cinema. Hoje em dia encontra-se na publicidade, entretenimento 
ou institucional. Cada um destes géneros comporta uma atuação diferente por parte do editor? 

4 - É importante que o editor não seja influenciado pelas imagens que tem em posse? (Atualmente isso é 
mais complicado por muitos dos editores também filmarem?) 
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5 - O principal desafio para um editor é conseguir manter a objetividade quando se tem centenas clips nas 
mãos? 

6 - Quando se fala em edição há várias caraterísticas que veem à tona como decisivas de uma “boa edição”. 
O ritmo é o fundamental? 

7 – Há uma enorme diferença entre a edição de cinema mudo e cinema sonoro. O som veio alterar a forma 
como se edita?  

8 - Durante muito tempo os editores estiveram atrás da cortina. Qual é o contributo criativo que um editor 
dá a um vídeo? 
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5. Breve análise das entrevistas exploratórias 
 

Realizadas todas as entrevistas, procedi à transcrição de todas elas possibilitando assim a análise da 

informação recolhida. Organizando e comparando todas as respostas, debrucei-me sobre os pontos de vista 

tanto em comum como de discórdia sobre o mundo da edição.  

Com estas entrevistas pretendi reunir diferentes pontos de vista. Apesar dos entrevistados trabalharem em 

diferentes campos e terem experiências distintas foi fácil encontrar pontos em comum sobre o poder da 

edição. Assim, dividi a análise em cinco aspetos. 

Poder do corte e influência na mensagem do produto final 
 
É inegável o poder do corte e de como a sua influência condiciona decisivamente toda a peça.  Como afirma 

Bruno Sousa, “sem o corte, não há vídeo”, pois se este “dita o pace14, o dinamismo da cena e, 

inevitavelmente, a atenção do espetador, é impossível separá-lo do produto final”. Pensamento que José 

Miguel Moreira corrobora, “o cut (corte) é tudo… é a decisão do quando, onde e como cortar que permite 

à montagem dar “o verdadeiro sentido narrativo e expressivo” ao discurso audiovisual”.  

A edição é muito importante na mensagem que se quer passar, pois “determina a forma como esta é 

passada”, diz-nos Pedro Ferreira, garantindo que “uma imagem pode ter vários significados, tudo depende 

da forma como editamos”. E vai mais longe revelando que é necessário “ética por parte do editor”, pois 

uma “imagem fora do contexto pode (…) induzir em erro o recetor da nossa mensagem no vídeo”. 

João Braz, editor de cinema, leva-nos mais longe afirmando que “a montagem é o cinema” e o seu poder 

é o de criar significado através de imagens e de sons. O poder da montagem é o de “interpretar o material, 

saber escutá-lo, senti-lo, saber qual é a sua força e direção”. 

Para Tomás Baltasar, editor de cinema, a noção de tempo está inevitavelmente ligada à edição, revelando 

que “o tempo é a matéria prima do cinema” e que “o corte implica mudança de espaço, mas está implícita 

sobretudo uma mudança temporal”  

Como afirma José Miguel Moreira, “a montagem permite influenciar decisivamente o discurso fílmico”, 

potenciando a narrativa e possibilitando também a “necessidade de corrigir problemas herdados no 

argumento ou na rodagem”, seja na informação, por exemplo, a televisiva (as reportagens sobre política 

estão recheadas disso), muitas vezes para condicionar, manipular ou adulterar o conteúdo informativo e 

emocional” indo ao encontro da teoria de Steven Bach e da forma como Leni Riefenstahl manipulava o 

público. Mencionando ainda o Efeito Kuleshov e corroborando a sua teoria, Moreira afirma: 

 
14 Refere-se a ritmo ou tempo.  
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É a dialética criada pelas relações entre os diversos planos, dependente da respetiva ordem, 

durante a respetiva justaposição, que permite à edição (que prefiro chamar de Montagem) 

criar novos sentidos, emoções, ideias (abstratas, muitas vezes) e até mesmo a recriação total 

da lógica narrativa. 

Apesar de algumas variações sobre o tema decorrentes das diversas experiências, a opinião é unânime 

com a de Tomás Baltasar e toda a teoria abordada neste sentido: “o corte é o caminho para se chegar ao 

filme”. 

Os diferentes géneros que a edição comporta 
 
Todos os entrevistados trabalharam em diferentes meios e com diferentes géneros de vídeo, possibilitando 

assim uma análise mais enriquecedora sobre como cada género comporta um tipo de edição. 

Para Bruno Sousa “parte do editor saber adaptar-se”, pois “se o objetivo é ter uma mensagem explícita no 

produto final a edição tem tendência a adaptar-se à realidade em questão”. Falando-nos na amálgama de 

caraterísticas que se reúnem nos diferentes géneros o entrevistado menciona que um vídeo institucional 

vai cada vez mais usar linguagem cinemática e publicitária, os diferentes géneros vão-se alimentado e 

desenvolvendo-se entre si. Indo ao encontro desta ideia, Pedro Ferreira revela que cada vez mais os géneros 

se influenciam e partilham caraterísticas, afirmando que “não há restrições na criatividade”, antes que 

“cada género comporta uma atuação diferente por parte do editor”. Neste sentido, indica que as melhores 

“edições” e que criam “mais impacto em nós, chamando a nossa atenção, são as mais provocadoras”. Os 

dois editores vão ao encontro da ideia explorada que um vídeo publicitário é aquele que reúne caraterísticas 

do institucional e de entretenimento. 

João Braz afirma que “montar é criar sentido seja em que meio for” referindo que a linguagem foi crescendo 

e se vai adaptando aos diferentes meios. Não tem dúvidas que “em publicidade há muito pouca liberdade”, 

mas resume-se tudo à mesma ideia: é decisivo saber “aproveitar da melhor forma possível o material que 

existe e criar com ele o maior sentido e ter maior expressão possível naquilo que se pretende”. Ideia que 

vai ao encontro da de Tomás Baltasar, que assevera não haver grande liberdade, “pois está tudo 

cronometrado”, afirmando que “não há grande montagem porque tudo o que estava pensado vai estar no 

produto”. O que fará diferença é o “ritmo” e “ir além do storyboard”, algo que “já tem a ver com a destreza 

e intuição”. 

Menciona o “ritmo” como chave – caraterística também decisiva para José Miguel Moreira que declara que 

“a montagem se adequa a cada realidade especifica, própria de cada produto audiovisual”. O que leva a 

isto é a necessidade do espetador e das caraterísticas do meio difusor da mensagem além da forma local 

e condições em que o espetador vê o “filme”. Refere que já nos primórdios se tinha uma edição frenética, 

rápida, algo em voga atualmente. “O que mudou foram sobretudo, as necessidades do público, a forma 
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como os espetadores assistem e, claro, o meio que difunde a mensagem”, concluindo que “a montagem 

limita a adequar-se”. 

É unânime que a edição se adapta ao género. 

O que separa a edição do editor 
 
O desenvolvimento da linguagem audiovisual foi enorme nas últimas décadas, com o nascimento das redes 

sociais. Com a linguagem audiovisual a chegar a novas plataformas e instituições, houve também a criação 

de novas profissões. 

Não tendo dúvidas que o advento do “videomaker” é tanto uma benesse como um desafio, Bruno Sousa 

diz-nos que “a imparcialidade do editor face às imagens que tem é importante”, mas não é “um absoluto” 

comparando a “parcialidade de um escritor face ao vocabulário” ou a de um pintor face às cores. Acredita 

que a “arte (como a edição) tem espaço para absorver as duas faces dessa parcialidade”.  

João Braz, com a sua área em foco, afirma que a ideia de trabalhar em cinema é “aproveitar-se a força 

coletiva do trabalho e trabalhar-se sobre o trabalho uns dos outros” e que os filmes feitos por uma só 

pessoa “têm muito pouco interesse”. Quanto à distância que um editor deve ter das imagens que tem em 

mão afirma que “o editor deve ter o menor contacto possível na rodagem e com o filme, a não ser no 

processo de montagem”. O seu colega de profissão, Tomás Baltasar, volta a mencionar que “o importante 

é ler as imagens” e que “não tens que ter uma ligação à forma como foram feitas as imagens, mas sim o 

que elas te podem oferecer”. 

“Às vezes mais vale um conjunto de planos que não são tão fortes de forma individual, mas depois juntos 

têm uma força muito maior, do que um grande plano que é magnifico, mas depois no todo com o resto 

não funciona nada”.  

José Miguel Moreira, do outro lado da moeda, contraria estas afirmações revelando que “falar num 

distanciamento quase obrigatório (a ponto de quase se obrigar ou sugerir que o realizador não pode nem 

deve montar) só faz sentido se um montador não tiver a lucidez de estar dentro e fora da narrativa”. 

Contraria assim a teoria de Walter Murch de que um editor se deve afastar o máximo da produção das 

imagens.  

Pensamento que Pedro Ferreira também põe em causa. Se numa produção cinematográfica “não é de 

todo vantajoso” e seja raro acontecer, em produções de menor dimensão pode haver vantagens pois pode 

ser o próprio editor a influenciar a forma como se capta a imagem, “a influência é provocada por nós em 

vez de serem as imagens a influenciarem-nos”. 
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O ritmo da edição 
 
“Uma boa edição é aquela que não se nota, que não quebra a relação espetador-ecrã”, onde o “ritmo 

marca diretamente a (subjetiva) qualidade da cena/vídeo”, assevera Bruno Sousa. A edição não obedece 

estritamente a regras, sendo sempre subjetiva a sua classificação. Porém, todos os entrevistados visam o 

ritmo como uma das caraterísticas fundamentais para decidir o que é uma boa montagem. 

João Braz afirma que “o ritmo é sempre fundamental e um dos principais elementos”, esclarecendo que 

este tanto pode significar “muitos cortes como nenhuns”. Afirmação que vai ao encontro da ideia de José 

Miguel Moreira, pois “saber trabalhar o ritmo é decisivo para um montador. Quando o corte acontece no 

frame certo, o ritmo de um filme está correto”. 

Tomás Baltasar afirma que “há uma linguagem de cada realizador e isso é inequívoco. O ritmo é o papel 

denominador, o que faz “é aproximar a linguagem de um realizador ao filme através de um ritmo que esteja 

de acordo”. 

Por outro lado, Pedro Ferreira argumenta que “é muito importante haver organização na sequência de 

forma a ajudar o editor a manter-se objetivo” e que o ritmo é claramente fundamental pois é uma das 

“caraterísticas que nos mantém preso ao vídeo, é algo que nos “enche o olhar”. Revela ainda outra 

caraterística de um vídeo: “se a velocidade não for bem aplicada é algo determinante para uma boa ou má 

edição”. 

Quantidade e duração dos planos fazem o ritmo, engrenagem que todos os entrevistados consideram como 

fulcral. Apesar de nenhum seguir a exatidão teórica de Eisenstein com as cinco categorias de edição é 

fundamental saber quando não cortar, quando se deve respirar ou acelerar. 

A luz da edição 
 
Como explorado nos capítulos iniciais segundo académicos e teóricos, o papel do som no cinema e no 

vídeo é fulcral. Como alude Ondaatje, é “a luz da edição” (Ondaatje, 2002, p. 104). Assim, para todos os 

entrevistados, é também inegável a importância do som. Bruno Sousa revela que “não só nascem novas 

formas de corte, subjacentes ao som, como o próprio se torna um mecanismo para marcar diferentes 

técnicas (…) Mesmo no cinema, a forma como filmes mudos eram editados rapidamente desapareceu (as 

acelerações; screens de texto; planos extremamente gerais)". O aparecimento de som levou a que se 

orquestrasse de maneira diferente a edição de imagem, teoria já explorada através de Reisz e Millar, quando 

afirmam que “a introdução do som fez com que os cineastas se concentrassem na realidade da narrativa 

e descartassem os métodos de alusão visual do cinema mudo.” (Reisz & Millar, 2010, p. 43). 
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Pedro Ferreira declara que é o som que desperta emoções, dando o exemplo de que “um filme de terror 

só com imagens não assusta” e que hoje em dia é a chave da edição em muitos das produções que se 

fazem para a web. 

João Braz, contudo, diz-nos que o som faz parte natural da linguagem audiovisual. “É uma grande mudança 

porque a linguagem do cinema estava-se a desenvolver num sentido puramente visual. Grifith dizia: “o 

cinema é o vento nas árvores”. É ver as árvores ao vento e não as ouvir. O cinema passou a incluir o som 

como uma linguagem fundamental. Era como se agora dissesse que só escreveríamos com metade do 

alfabeto: qual é o sentido disso? As coisas existem, são elementos da linguagem, são elementos importantes 

e o som tem de se aproveitar da melhor forma possível como um elemento expressivo do filme”. Ideia que 

José Miguel Moreira concorda. “O cinema nasceu mudo por deficiência, não por opção”.  

Tomás Baltasar, vê o som “como outra banda de imagem” e afirma que “não faz sentido achar que o 

cinema mudo não é um cinema sonoro. Se olhares para um filme mudo percebes as indicações sonoras 

todas. Há imenso som no cinema mudo”. 

Todos os entrevistados consideram o som como fundamental, um brilho inevitável que todo o vídeo deve 

ter. É inequívoca a sua importância, quer para ajudar e enriquecer a edição de imagem, quer para lhe dar 

uma nova dimensão. 

O poder do editor 
 
O poder do editor é o de ter em mãos muito trabalho já anteriormente feito e poder refazê-lo, limá-lo ou até 

reescrevê-lo.  O poder da edição, contudo, é o poder do filme, tal como nos diz Tomás Baltasar: “quem vai 

ver um filme, um vídeo publicitário ou institucional, não vai ver plano A ou B vai ver o poder do filme. E aí 

sim falamos de poder. O poder nasce de forças dos cortes que tu fizeste: não tanto por cada corte, mas 

sim pela união dos cortes todos – ou seja, acima de tudo, a tua identidade é essencial”. 

É incontestável, contudo a sua importância e o contributo criativo, como nos revelam os entrevistados, é 

“tremendo”. João Braz, porém, tem dificuldade em categorizar uma edição: “como é que se pode dizer 

que o filme tem uma boa montagem se não estiver lá na montagem; porque montar ou editar é escolher e 

deitar fora. Portanto, se nós não soubermos o que deitámos fora e porque é que escolhemos aqueles e 

não outros, como é que podemos dizer que o filme foi bem editado?”. Se a edição é uma área subjetiva, 

como se pode classificá-la? Como explorado por Holt, como se mede uma boa edição? 

Bruno Sousa revela que nesta era da precarização do audiovisual o “faz-tudo” que é o videomaker é 

fundamental ter um “input criativo”. Afirma ainda que o editor “tem a responsabilidade de limar a visão” 

de um realizador, da ideia e conceito para um filme. 
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José Miguel Moreira, indica que “por ele estar no final da cadeia de produção é ele quem acaba por ter um 

papel mais visível e preponderante, a ponto de muitas vezes, se achar descriminado como olham” e que 

“sem montador não há filme”. Contudo, tal como Ingmar Bergman via a produção de um filme como a 

construção de uma catedral que só é possível com uma enorme comunidade (citado em Ondaatje, 2002, 

p. 84), José Moreira diz-nos que “há que não exagerar na importância da função de um montador”.  

Pedro Ferreira concorda com a ideia dizendo que o papel de um editor é tão fundamental como qualquer 

outro numa produção cinematográfica. “Apesar de trabalhar na sombra”, tal como referia O´Steen, “é 

quem faz a magia acontecer” (O´Steen, 2009, p. 9). 

Criatividade, ritmo e boa interpretação são caraterísticas decisivas para uma edição, papel que todos os 

entrevistados concordam ser apenas uma engrenagem de uma equipa; porém, é peça fulcral que alinha e 

põe em andamento toda a máquina que constitui um vídeo. 
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6. Pequeno estudo exploratório 
 

Após reflexão sobre a experiência de estágio e algum enquadramento sobre a edição enquanto linguagem, 

a importância do corte e influência do cinema na linguagem audiovisual, com base na teoria existente, 

realizei entrevistas para solidificar o estudo anterior com uma perspetiva dos profissionais do setor. 

Prosseguimos agora com um estudo exploratório, tendo por base os três géneros em que estive envolvido 

durante o estágio: publicitário, institucional e entretenimento. 

Tal como referido anteriormente, o estágio decorreu no Sporting Clube de Braga local onde a diversidade 

de trabalho e de diferentes tipos de corte que tive em mãos foi enorme. Neste breve estudo exploratório, 

em termos metodológicos, debruçar-me-ei sobre os três géneros em que estive envolvido, cada um 

representativo de cada género, percebendo quais as suas caraterísticas, medindo a edição com base na 

velocidade do corte e em outros elementos relevantes para a distinção dos estilos de edição. 
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Categoria Tema Tempo x Corte Caraterísticas 

Entretenimento Entrevista ao jogador Fanuel15  91 segundos; 

 42 cortes;  

2.17 segundos 

por plano 

(média). 

Cortes predominantes: 

hard cut, cross cut, 

match cut e fade. 

Utilização de glitch 

effect, slow motion e 

fotografias. 

 

Institucional Campanha SC Braga x Associação 

Comercial de Braga16 

58 segundos 

23 cortes 

2,52 segundos 

por plano 

(média). 

Cortes usados: apenas 

hard cut e fade (com 

propósito de passagem 

de tempo). 

Publicitário Vídeo de apresentação do terceiro 

equipamento do SC Braga na época 

2020/202117 

182 segundos 

44 cortes: 

4,14 segundos 

por plano 

(média). 

Usa os dois estilos de 

cortes e edição; nos 

planos da camisola 

mantém plano mais 

tempo, há mais detalhe 

e atenção ao produto. 

Utilização de After 

Effects, uso de efeitos 

especiais e motion 

graphics. 

 

 

Tabela 2: análise de três vídeos representativos dos três géneros abordados 

 
15 Ver https://NEXT.scbraga.pt/video/fanuel-assina-contrato-profissional/) 
16 Ver https://youtu.be/uRkRuhuWSX8 
17 Ver https://youtu.be/zS6r9FSzM3U 
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Figura 7 - frame do vídeo "Entrevista ao jogador Fanuel" 

 

Figura 8 - frame do vídeo "Campanha ACB X SC Braga" 

 

Figura 9 - frame do vídeo "Apresentação do terceiro equipamento" onde se usa motion graphics 
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Após esta análise, podemos comprovar que cada género possui certas caraterísticas, mas que um mesmo 

tipo de corte é usado nos três géneros: o que difere é o seu uso. 

O vídeo institucional transparece, à partida, simplicidade: faz uso do menor tipo de cortes e do máximo de 

tempo entre planos, tendo como principal objetivo o propósito de passar uma mensagem - recuperamos 

assim o paralelismo com o cinema de Edwin S. Porter e a sua edição de grande clareza. 

O vídeo de publicidade possui uma variedade de cortes, querendo vender algum produto, mas também 

entreter: com os cortes quer-se ganhar a atenção do espetador, querendo ter sempre a atenção de quem 

vê o vídeo; no entanto, o corte tem sempre a finalidade de vender algo. Este tipo de vídeos faz uso de After 

Effects e Motion Graphics, elementos cada vez mais usados. 

O vídeo de entretenimento, por último, faz uso de uma palete imensa de cortes regendo-se apenas pela 

espetacularidade, com o simples intuito de entreter, de não deixar cair a atenção do espetador. Possui 

efeitos especiais e Motion Graphics. Este apela à emoção, como visto na revisão teórica, tendo a sua base 

no estilo de edição de Griffith. 

O ritmo é também caraterística diferenciadora: há uma maior intensidade na variação de planos no vídeo 

de entretenimento, enquanto o institucional tendo por base o corte simples leva a que os planos tenham 

uma maior duração e um ritmo mais brando. O publicitário por sua vez usa os dois estilos, havendo por 

vezes acelerações caraterísticas do entretenimento e pausas do institucional. O uso de efeitos leva também 

a um ajuste do ritmo. 

Assim, como explorado com os profissionais do setor, comprovamos que o ritmo e criatividade é fulcral: 

sendo que no vídeo de entretenimento é muito mais notório em termos de imagem. Como Bruno Sousa e 

Pedro Ferreira afirmavam, os géneros vão-se desenvolvendo entre si - por exemplo, o vídeo institucional vai 

cada vez mais usar linguagem cinemática e publicitária. Por fim, contudo, comprovamos que em todos eles 

a primeira e última finalidade é sempre a de criar sentido e que parte do editor saber adaptar-se.  
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Conclusões 
 

A experiência de estágio na televisão online do Sporting Clube de Braga, que permitiu o contacto com um 

meio profissional recheado em desafios e estar em convívio com diversos géneros da linguagem audiovisual 

já referidos, foi o pilar para a produção do presente relatório. Posteriormente, analisei e procurei enquadrar 

brevemente a teoria existente quer sobre cinema, quer sobre edição. Consequentemente, realizei 

entrevistas sobre o tema fulcrais para mostrar a fragilidade ou solidez do enquadramento teórico, 

possibilitando algumas conclusões. 

Em primeiro lugar, todos os entrevistados asseguraram que o corte é decisivamente influente no conteúdo; 

desde logo, tal como referia João Braz, na primeira fase de montagem, que é a de escolher o que se deita 

fora e o que se aproveita. 

Por outro lado, o contributo criativo de um editor numa peça é “total”. Tal como mencionava Bruno Sousa, 

é exatamente a caraterística criativa que fará a diferença entre os editores. Todos os entrevistados 

declararam que o ritmo é fundamental e, na maioria dos casos, não se regendo esta atividade por leis ou 

regras tem tudo a ver com caraterísticas subjetivas tal como “intuição” e criatividade. 

Apesar de explorado de forma pouco aprofundada, o aparecimento do som veio alterar a forma como se 

edita. Os entrevistados consideram o seu aparecimento como algo natural, que faz parte da linguagem 

audiovisual, e é unanime que alterou de forma crucial a edição: como Bruno Sousa exemplificava, quer 

pondo termo a algumas decisões de edição tal como “screens de texto e planos extremamente gerais”, 

próprio dos filmes mudos, quer através da libertação da edição de imagem, criando-lhe novas dimensões. 

Por último, podemos afirmar que o corte é o que cria sentido num vídeo. Todos os entrevistados concordam 

com a ideia de que montar é criar sentido e o corte é o caminho para se chegar ao filme.  

Como comprovado em pleno estágio, a edição consegue condicionar e dar novos significados a diferentes 

imagens, sendo uma arma (quer publicitária, quer política) e engrenagem basilar que propicia a mensagem 

que se quer passar, seja num vídeo institucional, numa publicidade para internet ou em Cinema. 

A experiência de estágio foi bastante benéfica e motivadora quer para o ganho de experiência em contexto 

profissional e humano, quer para o desenvolvimento das minhas capacidades enquanto editor, ganhando 

novas ferramentas técnicas e criativas. Assim, tendo também por base as entrevistas e complementando 

com a teoria existente foi possível concluir a importância da edição e da influência que esta atividade tem 

num produto final e de como o uso de cortes é característico dos diferentes géneros trabalhados durante o 

estágio. 
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Como explorado pela análise aos vídeos caraterísticos de cada género, um vídeo institucional, publicitário 

e de entretenimento possuem planos e caraterísticas particulares - contudo, com o desenvolvimento e 

partilha dos atributos distintivos de cada género, cada vez mais a edição se assemelha e o corte se vai 

moldando. 

De sublinhar que o ritmo é fator basilar na edição de um vídeo: a velocidade com que se "costura" uma 

peça distingue os diferentes géneros e é crucial para o seu sucesso. É unanime quer entre a teoria explorada 

quer entre as entrevistas feitas que é caraterística fundamental que determina o que é uma boa ou má 

edição. 

Futuramente, será interessante aprofundar a importância do som na imagem. Poderá também ser relevante 

investigar mais incisivamente o processo de montagem, da escolha dos brutos e conteúdo, antes de 

propriamente se passar ao ato de editar. Por último, se possível, seria fulcral ter uma amostra de 

entrevistados ou de dados consideravelmente alargada. 

Assim, o presente relatório permitiu reforçar a convicção, quer através de investigação quer 

presencialmente, que a edição é um ato que compreende em si inúmera criatividade, onde até a exatidão 

está repleta de magia, onde num piscar de olho, num simples corte, podemos proporcionar diferentes 

sensações. 
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ANEXOS 

Anexo I – Entrevista a Bruno Sousa, videomaker freelancer 

 

Qual é o poder do corte? 

Sem o corte, não há vídeo (até pode haver, mas existe sempre, pelo menos, dois cortes em cada 
timeline). Poeticamente, posso dizer que o corte não passa de um piscar de olhos. Tecnicamente, 
o seu poder passa por ser o milésimo de segundo em que os olhos não estão fechados. É um 
momento que só o editor (e diretor, etc…) vê: o antes ou o depois do preciso momento em que o 
corte é necessário. Daí, parece-me óbvio que tem um poder particular: é capaz de ligar dois 
momentos sem fechar os olhos. E, quando todos os momentos estão ligados, os olhos não estarão 
fechados. 

Até que ponto a edição influencia a mensagem do produto final? 

Se tivermos em conta o papel fundamental do storytelling para a mensagem, e visto que o corte é 
essencial na questão do storytelling, influencia bastante. E temos exemplos concretos (quer 
"aquela tecnica" do Hitchcock, quer no marketing contemporâneo). Se o corte dita o pace, o 
dinamismo da cena e, inevitavelmente, a atenção do espetador, é impossível separá-lo do produto 
final. 

A edição está inevitavelmente ligada ao cinema. Hoje em dia está na televisão, na 
internet, em qualquer smartphone – na publicidade, entretenimento ou institucional. 
Cada um destes comporta uma atuação diferente por parte do editor? Há mais 
liberdade num vídeo de entretenimento que institucional (tal como, supostamente, 
um editor tem mais liberdade numa cena de ação do que numa cena de diálogo)? 

Claramente. E parte também do editor saber adaptar-se. Falando por experiência, a execução de 
vídeos para tv (além do óbvio - cinema) é totalmente diferente da edição de vídeos 
institucionais/promocionais. Óbvio que a verdadeira nuance, o poder da edição, ainda se encontra 
lá. Mas as mensagens - e os media, ja agora - são tão diferentes que é impossível atuar da mesma 
maneira (a sociologia explica-o, é um fenómeno interseccional). E, como exemplo, temos os 
conteúdos para redes sociais, que parecem reinventar-se regularmente. Por certo que essa edição 
é totalmente diferente - tem semelhanças? claro. Mas, e indo ao encontro da 2a pergunta, se o 
objetivo é ter uma mensagem explicita no produto final, a edição tem tendência a adaptar-se à 
realidade em questão. Hoje em dia procuramos editar e produzir com máxima semelhança com 
o cinema atual. Mas é também refrescante ver as milhares de possibilidades que se testam hoje 
em dia (outro exemplo - o auge dos videoclips - mais técnicos, com uma maior produção - e ao 
mesmo tempo com edições não-tão-lineares. Acho que existir essa liberdade entre medias é 
importante. E seria giro vê-la coexistir em medias mais tradicionais) 

É importante que o editor não seja influenciado pelas imagens que tem em posse? 
Atualmente isso é mais complicado por muitos dos editores também filmarem? 

Esse advento do “videomaking” é tanto uma benesse (por ser mais adaptado à economia de 
mercado e ao reforçar também um papel central do editor), como um desafio (propicia a 
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precariedade, assemelhando-se ao antigo trabalho à peça, é uma profissão com mais horas extra, 
menos contratos, mais insegurança laboral (e até física, sabias que as profissões ligadas ao 
audiovisual estão mais sujeitas sofrer acidentes de carro? Não me lembro onde vi esta estatística, 
mas é procurar). Agora, sim, a imparcialidade do editor face às imagens que tem é importante, 
mas não acho que seja um absoluto - a parcialidade de um escritor face ao vocabulário que tem 
é importante, como a parcialidade de um pintor face às cores que tem é importante. Acredito que 
a arte (como a edição) tem espaço para absorver as duas faces dessa parcialidade. 

Neste sentido, podemos dizer que o principal desafio para um editor é conseguir 
manter a objetividade quando se tem centenas e centenas de clips nas mãos? 

É um desafio, por certo, mas não o maior. Lá está, se tivermos em conta que a edição se adapta 
ao meio (e, atualmente, ao videomaker, surgem-nos logo inúmeros desafios: a questão do 
storytelling, do ritmo, da técnica. A objetividade é certamente um deles, mas os diferentes editores 
vão ter sempre diferentes visões – logo, nunca se pode ser totalmente objetivo. Mesmo que se 
queria, parte-se de uma nuance que é: o editor é um humano e, como todos os humanos, está 
condicionado pelo meio e pelas circunstâncias em que se encontra. E isto espelha-se em todas as 
profissões. 

Quando se fala em edição há várias caraterísticas que veem à tona como decisivas 
de uma “boa edição” – o ritmo é o fundamental? 

Talvez a mais fundamental: uma boa edição é aquela que não se nota, que está colada de tal 
forma ao ritmo da cena que não quebra a relação espetador-ecrã. Há edições propositadamente 
feitas para serem visiveis, para forçadamente incutir o corte em que vê (no cinema, Baby Driver, 
ie.), mas o conceito é o mesmo: o ritmo marca diretamente a (subjetiva) qualidade da cena/vídeo. 

Há uma enorme diferença entre a edição de cinema mudo e cinema sonoro (e várias 
são as críticas e a discussão levantada por isso; eu lembro-me sempre de o Cuáron 
numa entrevista dizer que “ir ao cinema, hoje em dia, é sentarmo-nos com um balde 
de pipocas, fecharmos os olhos, o filme acabar e não termos perdido um pedaço do 
filme”). O som veio alterar a forma como se edita? 

Sim, é inegável que sim. Não só nascem novas formas de corte, subjacentes ao som, como o 
próprio som se torna um mecanismo para marcar diferentes técnicas. Como os videoclips, que 
falei à pouco e que incorporam muito bem essa diferença. Mesmo no cinema, a forma como filmes 
mudos eram editados rapidamente desapareceu (as acelerações; screens de texto; planos 
extremamente gerais), de forma a incorporar esse elemento, o som (neste caso o diálogo). Além 
disso, o som, enquanto elemento único por si só, acrescenta quase automaticamente valor a um 
vídeo, de forma geral, e tem sido cada vez mais, ao longo dos anos, uma prioridade para o editor. 
Bela citação do Cuáron, não conhecia. Não concordo necessariamente com ela, mas o papel do 
som no cinema é inegável: um game-changer. 

Durante muito tempo os editores estiveram atrás da cortina, não lhe era muito 
valorizado o seu contributo. Qual é o contributo criativo que um editor dá a um vídeo? 

É uma questão curiosa: que contributo pode dar a pessoa que está, literalmente, em contacto com 
os “brutos”? Bastante.  Agora, criativo? No cinema, tende-se a achar que o editor apenas afunila 
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a visão do diretor, e pode ser esse o caso, mas não na sua maioria. Um editor tem a 
responsabilidade de limar essa visão. Mas, ainda assim, está muito mais limitado que um 
videomaker. E, nesta era de precarização audiovisual, o input criativo de um câmera-editor-
colorista-quiçá técnico de som revela-se fundamental. O que representa, por um lado, uma certa 
alienação do processo tradicional – e a individualização da própria arte; do outro, uma adaptação 
fundamental – e que tem nutrido novas estéticas e métodos – ao espaço tecnológico onde nos 
encontramos. E é esse contributo criativo que, entre lobbies e agendas, permanece em cada 
editor. 
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Anexo II – Entrevista a João Braz, editor de cinema 

 

Qual é o poder do corte? 

Do meu ponto de vista, que edito há 30 anos, é que a montagem é o cinema. Digo cinema porque 
é a forma mais simples de referir-me ao que faço, mas naturalmente seja cinema, televisão, ou 
outro tipo de formatos, a questão de criar sentido, criar significado através de imagens e de sons 
é esse o poder do cinema e o poder da montagem. É algo que foi criado com o cinema, é onde se 
constroem os filmes e se dá sentido ao que se fez. Algo importante é que os guiões não são os 
filmes, são projetos de filmes. São ferramentas para a rodagem, não são ferramentas para a 
montagem. Porque o guião é um formato diferente do que é o cinema: é escrito. O cinema são 
imagens e sons e, portanto, a transposição para imagens e sons é feito através de universos 
diferentes, tudo ali vai ser diferente; não é no guião que se criam os filmes é na montagem. Ou 
seja, não é reproduzir o que está escrito ou o que está pensado quando vão fazer o filme. Na 
montagem confronta-se com o material, e este é implacável e é ele que nos vai dizer o que funciona 
e o que não funciona, e é com o que funciona que temos de fazer o filme. E o bom filme, a boa 
montagem, é aproveitada a saber escutar esse material e criar o filme a partir dele, e não tentar 
encaixa lo numa ideia ou guião preconcebido até um ponto onde ele nunca se vai encaixar e vai 
se “revoltar” contra as ideias. 

O poder da montagem é esse: interpretar o material, saber escutá-lo, saber senti-lo, saber qual é 
a sua força e direção, quais são os atores que estão a funcionar melhor, que situações funcionam, 
e descobrir qual é a melhor forma de realçar essa força e de criar um sentido. 

Até que ponto a edição influencia a mensagem do produto final? 

Ao ponto quase total. 

A edição está inevitavelmente ligada ao cinema. Hoje em dia está na televisão, na 
internet, em qualquer smartphone – na publicidade, entretenimento ou institucional. 
Cada um destes comporta uma atuação diferente por parte do editor? Há mais 
liberdade num vídeo de entretenimento que institucional (tal como, supostamente, 
um editor tem mais liberdade numa cena de ação do que numa cena de diálogo)? 

Montar é criar sentido seja em que meio for. Desde o início do cinema a linguagem desenvolveu 
se e vai se adequando aos diferentes meios e às diferentes formas de comunicação. Nós temos é 
mais instrumentos para brincar com a linguagem do cinema de forma a ser mais interessante ou 
eficaz. Há diferentes formatos, mas a função é sempre a mesma: criar sentido com o material que 
temos. 

A questão de liberdade não se coloca muito. As cenas de diálogo ninguém diz que tem de ser de 
certa forma. Ou seja, a maior parte dos diálogos que eu faço metade vão embora, outras cenas 
ficam mudas. Nenhuma fica como estava previsto: a liberdade é sempre total, seja em que tipo 
de cena for.  
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Em publicidade, aí sim, há muito pouca liberdade. Porque tem de se encaixar imenso material, 
ideias e vontades em trinta segundos de produto final onde se gastou, provavelmente, meio milhão 
de euros a produzir e seis ou sete milhões a distribuir e onde se quer acima de tudo vender algo; 
aí sim acho que a liberdade é pouca da parte do editor. Tirando essas situações mais especificas 
e comerciais, o editor tem liberdade e tem é de se adaptar aos diferentes formatos, sendo que, no 
entanto, é sempre a mesma ideia: aproveitar da melhor forma possível o material que existe e 
criar com ele o maior sentido e a maior expressão possível para aquilo que se pretende. 

É importante que o editor não seja influenciado pelas imagens que tem em posse? 
(Atualmente isso é mais complicado por muitos dos editores também filmarem?) 

Depende muito das circunstâncias. À partida não é recomendável que o realizador seja também 
editor do seu próprio trabalho. A ideia de trabalhar em cinema é aproveitar-se a força coletiva do 
trabalho e trabalhar-se sobre o trabalho uns dos outros. Os filmes feitos por uma pessoa têm muito 
pouco interesse, tirando casos muito específicos. 

É importante não estar muito presente na rodagem para não se sentir influenciado pelo ambiente 
do que aconteceu. Com as pessoas que estão na rodagem há uma intensidade da relação de 
trabalho que deves evitar. Imagina, a meio da noite depois de 10 ou 12 horas a filmar à chuva, o 
ator com 40 graus de febre, na vigésima quinta take, já tinha torcido um pé, estava tudo à beira 
da exaustão e nessa take de repente corre tudo bem e toda a gente acha que resultou. Mesmo o 
realizador fica influenciado por esse ambiente. E o editor longe deste ambiente pode ver mais 
friamente e, se calhar, não é a 25ª take que é boa, é a 12ª que ninguém deu muito por ela. Por 
isso, o editor deve evitar ter o maior contacto possível na rodagem e com o filme, a não ser no 
processo de montagem. 

Neste sentido, podemos dizer que o principal desafio para um editor é conseguir 
manter a objetividade quando se tem centenas e centenas de clips nas mãos? 

A objetividade é importante e manter a ideia de: para que é que aquele material serve? Qual é a 
ideia daquela cena? Qual o ponto de vista? E, portanto, encarar o material com a maior frescura 
possível. Vai vê-lo centenas de vezes, vai decorar todos os diálogos e cenas, provavelmente ao fim 
de alguns meses já não terá a maior frescura, mas o importante é sempre procurar aproveitar da 
melhor possível aquilo que se filmou. 

Quando se fala em edição há várias caraterísticas que veem à tona como decisivas 
de uma “boa edição” – o ritmo é o fundamental? 

O ritmo é sempre fundamental e um dos principais elementos da montagem, mas não no sentido 
que muitas vezes se considera que o ritmo é uma coisa acelerada. O ritmo é algo que pode 
significar muitos cortes como nenhuns. Porque nenhum filme funciona com o mesmo ritmo. Se 
vires um filme com o mesmo tipo de cortes, de dois em dois segundos, durante duas horas, o 
filme não tem ritmo. O ritmo é a variação. Para se sentir o ritmo é preciso sentir variações. É como 
para se ouvir o silencio é preciso ouvir um pássaro a piar; sempre haver contraponto com o 
silêncio. 

Há uma enorme diferença entre a edição de cinema mudo e cinema sonoro (e várias 
são as críticas e a discussão levantada por isso; eu lembro-me sempre de o Cuáron 
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numa entrevista dizer que “ir ao cinema, hoje em dia, é sentarmo-nos com um balde 
de pipocas, fecharmos os olhos, o filme acabar e não termos perdido um pedaço do 
filme”). O som veio alterar a forma como se edita? 

Naturalmente que o som, como outros elementos da linguagem cinematográfica e técnica, veio-
se sempre a alterar. É uma grande mudança porque a linguagem do cinema estava-se a 
desenvolver num sentido puramente visual. Grifith dizia: “o cinema é o vento nas árvores”. É ver 
as arvores ao vento e não ouvi-las. O cinema passou a incluir o som como uma linguagem 
fundamental. Era como se agora dissesse que só escreveríamos com metade do alfabeto: qual é 
o sentido disso? As coisas existem, são elementos da linguagem, são elementos importantes e o 
som tem de se aproveitar da melhor forma possível como um elemento expressivo do filme. 

Durante muito tempo os editores estiveram atrás da cortina, não lhe era muito 
valorizado o seu contributo. Qual é o contributo criativo que um editor dá a um vídeo? 

Foi e será uma profissão invisível. Mas é muito difícil avaliar, nem percebo como é que se pode 
dizer que o filme tem uma boa montagem se não estiver lá na montagem; porque montar ou editar 
é escolher e deitar fora. Portanto, se nós não soubermos o que deitámos fora e porque é que 
escolhemos aqueles e não outros, como é que podemos dizer que o filme foi bem editado? Há 
filmes que eu fiz que eu considero que são os filmes mais bem editados que provavelmente até 
são aqueles em que a montagem não é muito visível. Mas eu sei o trabalho que está lá, do material 
filmado até ao final. Esse trabalho é invisível. Agora o contributo criativo é total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo III - Entrevista a José Miguel Moreira, realizador, montador e professor 

1 - Qual é o poder do corte? 

Mesmo não querendo parecer redutor, pois a montagem, sobretudo a cinematográfica de ficção 
(a mãe de todas as batalhas, até porque quem monta cinema de ficção, monta tudo o resto), é 
complexa nas suas várias variantes técnicas, estilos, condicionantes, funções, objetivos, quase 
que posso afirmar que, na minha opinião, o CUT (corte) é tudo. Na verdade, embora pareça 
simplista, é a decisão do quando, onde e como cortar que permite à montagem dar o verdadeiro 
sentido narrativo e expressivo ao discurso audiovisual. Sim. Concordo com a sugestão implícita 
na pergunta: o Corte é a montagem, no essencial. 

2 - Até que ponto a edição influencia a mensagem do produto final? 

Está implicitamente respondido na questão anterior. Basta pensarmos na remota experiência de 
Kuleshov, o formalista russo dos anos 20 que enunciou, através da sua experiência quase 
laboratorial, que é a dialética criada pelas relações entre os diversos planos, dependente da 
respetiva ordem, durante a respetiva justaposição, que permite à edição (que prefiro chamar de 
Montagem) criar novos sentidos, emoções, ideias (abstratas, muitas vezes) e até mesmo a 
recriação total da lógica narrativa. Logo, desde solidificar, a acentuar ou até modificar 
completamente o discurso, dependendo das escolhas que fazemos na Timeline (e do Corte), a 
montagem permite influenciar decisivamente o discurso fílmico. Fazemos isso sempre que 
montamos, seja em cinema (raramente para fugir à narrativa pré-estabelecida, mas para a 
potenciar. Isto para não falar da comum necessidade de corrigir problemas herdados no 
argumento ou na rodagem), seja na informação, por exemplo, a televisiva (as reportagens sobre 
política estão recheadas disso), muitas vezes para condicionar, manipular ou adulterar o 
conteúdo informativo e emocional (um plano de um politico que afirma algo de forma eloquente, 
seguido de um plano de algo caricato e fora da cronologia dos acontecimentos, tornará o 
discurso diferente, a ponto de prejudicar a forma como o orador será avaliado pelo espectador). 

3 - A edição está inevitavelmente ligada ao cinema. Hoje em dia está na televisão, 
na internet, em qualquer smartphone – na publicidade, entretenimento ou 
institucional. Cada um destes géneros comporta uma atuação diferente por parte 
do editor? Há mais liberdade num vídeo de entretenimento que num institucional 
(tal como, supostamente, um editor tem mais liberdade numa cena de ação do que 
numa cena de diálogo)? 

Várias perguntas numa só (embora interligadas). Sim. Cada formato, género ou meio tem as 
suas regras ou técnicas e métodos e, claro, objetivos e públicos. Um aspeto já referido é o ritmo 
(ou seja, na prática, o sítio onde se corta corretamente) que permitirá uma cadência maior ou 
menor, dependendo do tipo de registo, formato e meio de difusão. Mas não passa por uma 
montagem diferente, no seu essencial. Passa, sobretudo, pelas necessidades do espectador e 
das características do meio difusor da mensagem, além da forma, local e condições em que o 
espectador vê o “filme”. Ou mesmo do grau de concentração da audiência (passiva/emocional 
ou participante/racional), do formato e área disponível do ecrã, do local onde se assiste, etc. É 
isso que obriga a montagem a adequar-se a cada realidade especifica, própria de cada produto 
audiovisual. Já tudo foi inventado na montagem. E há décadas. Por exemplo, poderá ser uma 
novidade para os jovens espectadores atuais, mas nas décadas iniciais da montagem já se 
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cortava de forma rápida, ou até mais rápida dos atuais videoclips. E, no caso da narrativa, de 
forma ainda mais elíptica do que se vê agora em filmes “independentes”. O que mudou foram, 
sobretudo, as necessidades do público a forma como os espectadores assistem e, claro, o meio 
que difunde a mensagem. A montagem limita-se a adequar-se, sem acrescentar nada que não 
tenha sido feito em cerca de 100 anos de cinema. 

4 - É importante que o editor não seja influenciado pelas imagens que tem em 
posse? (Atualmente isso é mais complicado por muitos dos editores também 
filmarem?) 

Claro que qualquer editor é e deve ser influenciado pelas imagens que monta. Essa ideia de que 
o editor se tem de afastar (sobretudo quando falamos nas narrativas ficcionadas) das imagens 
(um termo que aqui uso para resumir tudo aquilo que elas encerram de complexo) é uma 
afirmação daquelas que se fazem muito hoje em dia, sem sequer pensarmos porque a fazemos. 
Falar num distanciamento quase obrigatório (a ponto de quase se obrigar ou sugerir que o 
realizador não pode nem seve montar) só faz sentido se um montador não tiver a lucidez de 
estar dentro e fora da narrativa. Mas isso é falar de um mau montador, já que um dos principais 
atributos de um bom montador é ser capaz de “estar dentro” da narrativa e deixar-se conduzir e 
influenciar pelo que monta (prefiro dizer, inspirado por ela) e, ao mesmo tempo, ser capaz de se 
afastar, sobretudo, colocando-se no lugar do espectador que depois descodificará o discurso. 
Sem a emoção dessa ligação dificilmente compreenderemos a agenda e o subtexto, por 
exemplo, das personagens. 

5 - Neste sentido, podemos dizer que o principal desafio para um editor é conseguir 
manter a objetividade quando se tem centenas e centenas de clips nas mãos? 

A objetividade é outra coisa. Um montador que consiga ser objetivo (isso não significa negar a 
subjetividade do seu olhar, sobre as coisas, como respondi na pergunta anterior), consegue 
variar e passar de um estado de imersão da narrativa, portanto mais subjetivo e pessoal, para 
outro, aquele que lhe permite o tal distanciamento. A objetividade, na montagem, penso eu, não 
é o que não deixa o montador voar e sonhar, e experimentar, ou até ser influenciado pelo 
material. É, sobretudo, a capacidade que lhe permite intuir como o espectador está a sentir e 
perceber a narrativa, no caso de uma ficção, por exemplo. Se falamos num montador que não 
consegue perceber que um plano não faz sentido ao discurso porque se sente atraído por ele, 
por qualquer razão, então falamos de outra coisa: de um mau montador (chamo a esses 
montadores “opinadores legítimos de um filme”). 

6 - Quando se fala em edição há várias caraterísticas que veem à tona como 
decisivas de uma “boa edição” – o ritmo é o fundamental? 

Como disse, em cima, quando falamos de ritmo falamos do Corte. E se o Corte é (quase) tudo, 
saber trabalhar o ritmo é decisivo para um montador (bom). Ora, se é verdade que o ritmo é 
influenciado pela métrica (duração) do plano, pelo seu conteúdo e pela ordem na sua 
disposição, também é verdade que aquilo que define o ritmo (e um filme com bom ritmo) é, 
essencialmente, um filme onde os cortes acontecem no momento (Frame) certo, seja cumprindo 
a expectativa do espectador, seja numa situação inicialmente não expectável para ele (no caso 
em que o espectador, mesmo não sabendo onde iria acontecer o corte, mas que acaba por fazer 



59 
 

sentido para ele, tornando-se então um corte expectável). Ou seja, quando o corte acontece no 
Frame certo, o ritmo de um filme está correto. 

7 – (Voltando ao Cinema) Há uma enorme diferença entre a edição de cinema mudo 
e cinema sonoro (e várias são as críticas e a discussão levantada por isso; eu 
lembro-me sempre de o Cuáron numa entrevista dizer que “ir ao cinema, hoje em 
dia, é sentarmo-nos com um balde de pipocas, fecharmos os olhos, o filme acabar e 
não termos perdido um pedaço do filme”). O som veio alterar a forma como se 
edita? 

Claro que o som alterou a forma como se monta. Mas já foi há quase um século. Não é algo que 
se coloque hoje de forma comparativa, como se achássemos que o som no cinema é 
contranatura. E em nada isso prejudica o cinema atual (e a montagem em particular). É sempre 
engraçado ouvir (com todo o respeito) afirmações dessas (do Cuáron), sobretudo para 
demonstrar um certo desânimo sobre o cinema atual. O curioso é que sempre se justificam 
essas afirmações referindo exemplos do mau cinema que sempre existiu na história da sétima 
arte. E sempre se fizeram grandes filmes, e em igual proporção, e em todas as décadas. Trata-
se, por isso, de uma falsa questão pois o sonoro apareceu tardiamente somente por razões 
operacionais e técnicas (antes dos anos 30). Ou seja, o cinema nasceu mudo por deficiência, 
não por opção. Claro que a partir do momento em que uma personagem passou a falar, a 
montagem passou a ser menos abstrata, menos elíptica, ou descontinua... porque de outra 
forma não seria possível reproduzir e representar essa nova realidade que foi ouvir o ser-humano 
(que não nasceu mudo). Não tenhamos receio do som. Tenhamos medo é do mau uso do som 
no cinema (e na montagem). 

8 - Durante muito tempo os editores estiveram atrás da cortina, não lhe era muito 
valorizado o seu contributo. Qual é o contributo criativo que um editor dá a um 
vídeo? 
 
O montador tem essa vantagem de estar comprometido com o filme no final da cadeia da 
produção do mesmo, sobretudo no cinema de ficção, onde as regras e relações hierárquicas são 
mais “ferozes”. Isso faz dele alguém determinante para o sucesso do filme, sugerindo até a ideia 
de que sem montador não há filme (de qualidade). Ou a ideia de que um mau filme é salvo pelo 
montador. Ou até a ideia de que o montador é o verdadeiro autor de um filme. Mas isso é tão 
verdade como um argumentista, o diretor de fotografia ou do som, os atores, ou o produtor 
(porque no caso do realizador isso nem se contesta). Portanto, há que não exagerar na 
importância da função do montador. Claro, todos sabemos que por ele estar no final da cadeia 
de produção (e já não há possibilidade de voltar atrás, tipo, reescrever o argumento ou mudar de 
ator, etc.), é ele quem acaba por ter um papel mais visível e preponderante, a ponto de, muitas 
vezes, se achar discriminado sobre a forma como o olham. Contudo, como função, ela é tão 
decisiva como outra qualquer, até porque, um montador fará sempre (é obrigado a isso) o que o 
realizador decide (e também o produtor). Na verdade, esta questão do peso e protagonismo do 
montador está implicitamente ligada a uma outra que é colocada de tempos a tempos: o 
montador deve decidir o Final Cut (que levanta a tal questão da pretensa autoria final)? Eu 
respondo à minha maneira. Deve montar o filme quem quer (e gosta). Quem sabe (e há poucos 
a saber, na verdade). Quem precisa (profissionalmente de o fazer) e (e aqui é que se faz a 
diferença entre os montadores) quem conhece bem aquilo que vai montar, desde o texto ao 
subtexto (desde as personagens, a intriga, estrutura narrativa, etc. de um filme). Ora, sem o 
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realizador esta última tarefa torna-se inviável. Quanto à importância criativa de um montador, já 
respondi nas perguntas anteriores: é tremenda. 
 

 

Anexo IV - Entrevista a Tomás Baltasar, editor de Cinema 
 

1 - Qual é o poder do corte? 

O corte implica mudança; de espaço, mas está implícita sobretudo uma mudança temporal. 
Mais do que o corte em si, o poder é o do tempo que é a matéria prima do cinema. A força 
talvez não seja o poder porque o poder reside no filme em si. O corte é uma sucessão de 
momentos, em diferentes estados de tempos, que definem o poder do filme. O corte é o 
caminho para se chegar ao filme. 

2 - Até que ponto a edição influencia a mensagem do produto final? 

O corte é o que cria uma linha dramatúrgica ao longo do tempo, é a mudança de um plano para 
o outro. O corte vai dar uma orientação da linha e claro que consoante as escolhas de corte 
estas definem a sua trajetória. 

3 - A edição está inevitavelmente ligada ao cinema. Hoje em dia encontra-se na 
publicidade, entretenimento ou institucional. Cada um destes géneros comporta 
uma atuação diferente por parte do editor? 

Completamente.  O vídeo institucional é um vídeo mais explicativo onde a informação tem de 
estar mais presente, é um vídeo que tem uma ideia de uma apresentação de uma matéria. Há 
institucionais muito bonitos, um bom institucional é tao difícil de fazer como uma boa ficção. 

Diferentemente, o publicitário tem um objetivo muito concreto de no menor tempo e maior ritmo 
possível evidenciar uma marca ou produto muito concreto. A publicidade tem um efeito muito 
sedutor: isso é perigosíssimo, mas também muito interessante que é a de conseguir 
automaticamente que a pessoa fique cativada. Então tem de utilizar todos os métodos no menor 
tempo possível para a pessoa ir ver esse produto: e na montagem isto faz-se pelo ritmo. Mas a 
destreza advém do realizador, porque ao contrário do que se possa pensar, as publicidades não 
são assim tão interessantes de se montar, pois elas vêm muito estruturadas, com storyboards 
muito elaborados. Não há grande liberdade, pois está tudo cronometrado. Aqui sim há editores e 
não montadores. Pois não há grande montagem, tudo o que estava pensado vai estar no produto 
e há partida tens de cumprir tudo. O que vai fazer a diferença é o ritmo e ir além do storyboard – 
o que já tem a ver com a destreza e intuição. 

O institucional e a publicidade diferem no tempo: esta é mais curta e o institucional tem um 
carater informativo. Hoje em dia, contudo, o institucional funde-se com a linguagem publicitária. 
O que há aqui em comum como chave é o ritmo. 
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4 - É importante que o editor não seja influenciado pelas imagens que tem em 
posse? (Atualmente isso é mais complicado por muitos dos editores também 
filmarem?) 

O que é importante é ler as imagens, senti-las. Seja que género for. É importante que tenham 
um diálogo contigo, e não através de um realizador. Não tens que ter uma ligação à forma como 
foram feitas as imagens, mas sim o que elas te podem oferecer. E isso cria-te um 
distanciamento muito positivo em relação a elas. Obviamente se o realizador faz um plano 
excecional é evidente que para ti também o vai ser: o importante é perceber se faz sentido. O 
que um montador faz é equacionar, mesmo que um plano tenha sido um grande momento e 
que funcione por si só, se resulta num todo. Às vezes mais vale um conjunto de planos que não 
são tao fortes de forma individual, mas depois juntos têm uma força muito maior, do que um 
grande plano que é magnifico, mas depois no todo com o resto não funciona nada.  

O que se passa hoje em dia é que o videomaker faz tudo. Filmas, captas, fazes os grafismos e 
tens de ter aquilo pronto a uma hora. E isto é uma orientação nova, é uma profissão que está a 
surgir com muita incidência, principalmente nos clubes e canais. É um faz-tudo.  

No cinema há mesmo essa grande liberdade? 

Completamente. A montagem em cinema é um processo de reescrita. O papel já não te serve 
para nada, serve apenas para uma primeira guia orientadora do que vais fazer. Mesmo que seja 
um filme muito trabalhado e detalhado em termos de escrita, há sempre a possibilidade de 
reescrever. Porque o papel não é o mesmo ritmo do filme. Só recorro ao argumento se por 
acaso na associação das cenas há uma incongruência de tal ordem grave que eu tenha de 
perceber o que se está a passar. A montagem trabalha-se muito mais na dramaturgia, onde as 
coisas não estão balizadas. 

5 - O principal desafio para um editor é conseguir manter a objetividade quando se 
tem centenas clips nas mãos? 

Termos de ser objetivos a organizar o material, mas depois é precisamente o contrário. É a 
possibilidade de dar caminhos de clareza e de ritmo apenas. Os filmes não devem ter uma 
mensagem, devem ser lidos na interpretação. OMais do que objetividade, é objetivos. O processo 
de montagem não tem a ver com desígnios de objetividade. Ela está la como concretização.  A 
objetividade é fazer com que se seja o mais livre possível; e sugerir. Não há nada mais chato do 
que alguém estar sempre a cumprir em matérias de objetividade. É importante partir um bocado 
a coisa.  

6 - Quando se fala em edição há várias caraterísticas que veem à tona como 
decisivas de uma “boa edição”. O ritmo é o fundamental? 



62 
 

Há uma linguagem de cada realizador e isso é inequívoco. O ritmo é o papel denominador.  O 
que eu faço é aproximar a linguagem de um realizador ao filme através de um ritmo que esteja 
de acordo. 

 

7 – Há uma enorme diferença entre a edição de cinema mudo e cinema sonoro. O 
som veio alterar a forma como se edita?  

Eu vejo o som como outra banda de imagem. E o som evoluiu imenso e é muito importante. Nos 
anos 30, 40 e 50 o som está pejado de música porque não havia forma de tapar, não havia a 
forma de “cumprir um certo vazio”. E o cinema também é isto: as coisas que acontecem para 
além da principal. Não faz sentido achar que o cinema mudo não é um cinema sonoro. Se 
olhares para um filme mudo percebes as indicações sonoras todas. Há imenso som no cinema 
mudo. Os filmes estão pejados de música porque não havia o avanço tecnológico. Com o 
avanço, acrescentou-se a outra metade do alfabeto cinematográfico. 

8 - Durante muito tempo os editores estiveram atrás da cortina. Qual é o contributo 
criativo que um editor dá a um vídeo? 

O que há hoje em dia, é o faz-tudo uma pessoa só, o que torna a atividade muito mais 
aborrecida do que ela é. Qualquer realizador à partida é um montador: o que é importante é 
instigar-te a não fazer sempre a mesma coisa. Da única vez que fui dispensado de um filme foi 
por cumprir à risca aquilo que a realizadora queria. Eu deixei me ir pelo que ela dizia, mas não 
ouvi o material. Tu não podes só ouvir um lado: tens uma pessoa a dizer te uma coisa e o filme 
a dizer outra. Da minha experiência, isto é o que vai fazer a diferença. Quem vai ver um filme, 
um vídeo publicitário ou institucional, não vai ver plano A ou B, vai ver o poder do filme. E aí sim 
falamos de poder. Este nasce de forças dos cortes que tu fizeste: não tanto por cada corte, mas 
sim pela união dos cortes todos – ou seja, acima de tudo, a tua identidade é essencial. O mais 
importante é ritmo e paixão. 
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Anexo V - Pedro Ferreira, editor da NEXT  
 

1 - Qual é o poder do corte e até que ponto a edição influência a mensagem do 
produto final? 

O corte é uma das ferramentas mais importantes da edição. A edição é muito importante na 
mensagem que queremos passar, pois determina a forma como esta é passada. Uma imagem 
pode ter vários significados, tudo depende da forma como editamos e do fio condutor da 
narrativa da nossa mensagem. Uma imagem fora do contexto pode ter resultados negativos e 
induzir em erro o recetor da nossa mensagem no vídeo. Daí a edição ser um trabalho que requer 
ética por parte do editor. 

 

2 - A edição está inevitavelmente ligada ao cinema. Hoje em dia está na televisão, 
na internet, em qualquer smartphone – na publicidade, entretenimento ou 
institucional. Cada um destes géneros comporta uma atuação diferente por parte 
do editor? Há mais liberdade num vídeo de entretenimento que num institucional? 

Embora não ache que haja restrições na criatividade, é certo que cada género comporta uma 
atuação diferente por parte do editor. De uma forma geral e à primeira vista, concordo que há 
mais liberdade num vídeo de entretenimento do que num institucional. No entanto, um vídeo 
pode ser institucional e ao mesmo tempo ser de entretenimento, depende sempre do contexto e 
da forma como queremos passar a mensagem. Porém, se atentarmos às melhores publicidades 
institucionais sejam elas em vídeo, cartaz, texto, ou outro formato, as que têm mais impacto em 
nós chamando a nossa atenção são as mais provocadoras, as que despertam sentimentos em 
nós. Existem regras e “fórmulas” que resultam em cada determinado género de vídeo, como por 
exemplo um vídeo institucional em princípio não querer uma edição ritmada e a mensagem ter 
de ser muito clara, mas a criatividade e a liberdade de edição deve estar sempre presente em 
cada obra que se edita. 

 

3 - É importante que o editor não seja influenciado pelas imagens que tem em 
posse? (Atualmente isso é mais complicado por muitos dos editores também 
filmarem?) 

É importante que o editor perceba a mensagem a passar e a sua função. As imagens não têm 
que influenciar o editor, daí ser importante sempre que possível elaboração de story board, ajuda 
na linha da narrativa e nos planos a serem filmados. É nesta etapa que se define a influência de 
cada imagem, um plano fechado, ou um plano americano, vai dar-me sensações que um plano 
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aberto não dá, e vice-versa. Quanto ao caso de os editores também filmarem, numa produção 
cinematográfica não é de todo vantajoso e é raro acontecer, em produções mais pequenas é 
comum acontecer, mas aí creio que há vantagens, porque acabamos por ser nós a influenciar a 
forma como captamos as imagens, portanto, a influência é provocada por nós em vez de serem 
as imagens a influenciarem-nos. Isto tem a ver mais uma vez com a mensagem, a perspetiva 
que queremos dar.  

 

4 - Neste sentido, podemos dizer que o principal desafio para um editor é conseguir 
manter a objetividade quando se tem centenas de clips nas mãos.  

Sim, pode dizer-se que sim. Mas se o conteúdo for bom e estiver bem filmado, o trabalho do 
editor é muito mais fácil. É muito importante haver organização nos na sequência de forma a 
ajudar o editor a manter-se objetivo. 

5 - Quando se fala em edição há várias caraterísticas que veem à tona como 
decisivas de uma “boa edição” – o ritmo é o fundamental? 

O ritmo é fundamental, pode ser um ritmo mais lento ou mais rápido. Depende do momento, do 
sentimento que queremos passar e do conteúdo filmado. O ritmo na edição é uma das 
características que nos mantém preso ao vídeo, é algo que nos “enche o olhar”. Se a velocidade 
do ritmo não for bem aplicada é algo determinante para uma boa ou má edição. Além destes 
fatores que mencionei se for um vídeo que seja maioritariamente com música, normalmente 
pode ser a música que dita o ritmo do vídeo sincronizando os cortes com a batida da música. 

6 – Com o aparecimento e desenvolvimento do som, o cinema/vídeo ganhou outra 
dimensão. O som veio alterar a forma como se edita?   

Se virmos só imagens sem qualquer áudio, não desperta grandes emoções, por exemplo um 
filme de terror só com imagens não assusta. No entanto o som no cinema não é de agora, 
mesmo no cinema mudo os filmes tinham música, orquestra… algo que geria o ritmo do filme e 
acompanhava as ações dos atores. Hoje em dia nos vídeos que se fazem para a web, o som 
chega mesmo a ser a chave da edição, algo que influência os editores, mais do que os próprios 
clipes de vídeo que um editor possa ter. 

7 - Durante muito tempo os editores estiveram atrás da cortina, não lhe era muito 
valorizado o seu contributo, achava-se que serviam apenas para executar o que lhe 
pediam. Qual é o contributo criativo que um editor dá a um vídeo? 

Um editor tem um papel fundamental como qualquer outro numa produção cinematográfica, no 
entanto, pode dizer-se que é quem faz a magia acontecer. É como termos agricultores, 
pescadores, etc., mas é o chef de cozinha que faz a magia, mas uns sem os outros não valem 
de muito. Mais no cinema do que noutras produções, tanto os editores como outros membros 
da equipa de audiovisual seguem as indicações do realizador daí concordar que exista assim 
algo trabalho na sombra, não só da parte dos editores, como dos operadores de câmara, 
sonoplastas e outros elementos. 
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