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Resumo:
A transformação promovida pela tecnologia em relação ao processo de edição da notícia nos telejornais, com o
uso do sistema não linear, impõe a necessidade da avaliação deste processo, com o destaque para a
participação do jornalista. Uma das questões importantes nesta transição é a possibilidade do jornalista ser o
responsável por toda a operação, sem a intermediação de um profissional de outro nível, de caráter técnico,
como tem ocorrido, historicamente.
O uso do sistema de edição não linear corresponde, na perspectiva que serve de referência para a análise – o
estabelecimento de uma autonomia do jornalista -, a mudança de um paradigma em relação à atuação de um
profissional que, mesmo em um meio submetido aos procedimentos determinados pelo uso de equipamentos,
mantinha a sua atuação restrita à preocupação com o conteúdo da informação. Neste sentido, o tema em
discussão está relacionado a uma proposta de investigação, no âmbito do Doutoramento de Ciências da
Comunicação da Universidade da Beira Interior, apresentado como projeto de pesquisa.
A apresentação da proposta reflete, em grande parte, a trajetória do autor, como jornalista e professor da
Universidade Federal da Bahia, diretamente ligada ao tema, em função do trabalho em emissoras de televisão,
no Brasil, além da experiência na área de formação, em Angola. O interesse pelo tema reflete uma busca pela
compreensão deste processo, por meio de uma verificação empírica, assim como, ao mesmo tempo, a reflexão
sobre uma atividade que desempenhou, no cotidiano das redações. A apresentação da proposta está
estruturada em torno da ideia de transformação, promovida pelo uso do sistema não linear de edição, para a
definição da forma da informação no Jornalismo Televisivo, a partir da noção de que existe a possibilidade do
estabelecimento de um protagonismo do jornalista. Um processo condicionado pela atuação do jornalista, em
relação à definição do que é notícia, através dos critérios para a sua escolha, assim como a sua produção.
Questões que ganham uma nova referência com a influência da tecnologia, marcada pelo processo de
convergência, ao qual estão submetidos os meios de comunicação.
Palavras-chave:
Edição digital, jornalismo televisivo e convergência, televisão e tecnologia

Abstract:
The transformation promoted by technology in relation to the process of editing the news newscasts, using the
nonlinear system, imposes the need for evaluation of this process, with emphasis on the participation of the
journalist. One of the important issues in this transition is the possibility that the journalist be responsible for the
entire operation, without the intermediation of a professional to another level, technical in nature, as has
occurred historically.
The use of non-linear editing system corresponds with a view to serving as a reference for the analysis - the
establishment of a range of journalist - a paradigm change in relation to the performance of a professional that
even in a medium subjected to procedures determined by use of equipment, maintaining its operations
restricted to concerns about the information content. In this sense, the topic under discussion is related to a
research proposal within the Doctorate of Communication Sciences of the University of Beira Interior, presented
as a research project.The presentation of the proposal is structured around the idea of transformation, promoted
the use of non-linear editing system, to define the form of the information in Television Journalism from the
notion that there is the possibility of establishing a role of journalist. A process conditioned by the performance
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of journalist, regarding the definition of what is news, using the criteria for their choice, as well as its production.
Issues that gain a new reference to the influence of technology, marked by the convergence process, which are
submitted to the media.
Keywords:
Digital edition; television journalism and convergence; television and technology

1. Introdução
Esta proposta de investigação centra-se na televisão, como parte da atual ecologia
midiática, buscando compreender os efeitos das transformações tecnológicas em curso
sobre um aspecto específico da grande gama de produtos gerados e distribuídos por esse
meio: a informação jornalística televisiva.
Mais de 70 anos depois da primeira transmissão, na Alemanha, em 1935, está em marcha
um processo promovido pela utilização dos recursos da tecnologia da informação, com um
novo quadro para a televisão em seu estágio digital.
Para Herreros (2003: 19) tais alterações têm um longo alcance e modificam as formas de
comunicação e da informação. Elas impõem alterações em relação ao funcionamento da
televisão, no que se refere a seus sistemas de produção e distribuição de conteúdos, bem
como a seu modelo de negócios, e alcançam todos os seus produtos, inclusive o jornalismo.
Um processo, marcado pela convergência tecnológica, iniciado há pouco mais de dez anos,
em 2000 (Micó, 2007), com a realização de práticas jornalísticas, através da Internet.
É preciso compreender as transformações pelas quais passa a informação através do
Jornalismo Televisivo. A sua posição no contexto das novas configurações de articulação dos
meios e suportes, massivos e pós-massivos, reveste-se de importância acadêmica e social,
tendo em vista o lugar que ocupa esse meio na ecologia midiática contemporânea. A
televisão tem uma atuação plenamente consolidada como meio de comunicação, em
particular quanto à sua importância para a divulgação da informação, como tem sido
verificado em estudos recentes, realizados no Brasil e em Portugal (Brandão, 2010; Silveira,
Cardoso & Belo, 2010; Silveira & Shoemaker, 2010; Souza, 2009).
A implantação de um processo de edição, como é o caso do sistema não linear1, de estrutura
digital, com os recursos da tecnologia da informação, estabelece uma nova realidade para a
produção televisiva. O presente trabalho objetiva destacar uma dessas alterações,
examinando-a em minúcia e profundidade: a produção do Jornalismo Televisivo e, em
particular, as transformações da edição da notícia, em relação às rotinas de produção e
processos produtivos. A edição corresponde à definição da forma de apresentação, definida
1

A palavra não linear tem sido escrita, predominantemente, de duas formas, com ou sem hífen, distinções que
podem ser verificadas em publicações de mais de um idioma. A preferência é pelo uso sem o hífen.
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pelo conceito de editing (Wolf, 1987: 217). O estudo das rotinas de produção e processos
produtivos, adotados por jornalistas e organizações jornalísticas, está relacionado ao
newsmaking nas Teorias do Jornalismo, na perspectiva construtivista.
A mudança para o sistema digital, em relação à edição, definida como não linear (Damásio,
2001:49) tem outro sentido, com o uso do digital para a transmissão pelas emissoras de
televisão. A alteração da forma de edição atinge os processos produtivos e as rotinas
adotadas pelas organizações jornalísticas desde a divulgação da informação até a sua
exibição. A transformação é uma consequência da interferência provocada pela implantação
do sistema não linear. O uso deste sistema modifica o processo, procedimentos e funções da
tarefa de edição.
A implantação do sistema não linear gera uma ruptura na edição no Jornalismo Televisivo,
como foi descrita por Micó (2006). O sistema de edição não linear é definido (Browne, 2003:
252; Damásio, 2001:106; Ohanian, 1998: 27; Zettl, 2011: 362) pela utilização de um desktop
vídeo, composto por hardwares e softwares específicos, baseados na tecnologia digital. O
uso de um equipamento como o desktop vídeo permite o trabalho de um único profissional,
o que admite a transferência para o jornalista da condução de todas as fases da edição.
A realização da investigação proposta pretende compreender a importância do uso do
sistema de edição não linear, em curso, em emissoras de televisão do Brasil e de Portugal. A
amplitude da proposta, em relação aos dois países, representa a busca de uma comparação.
A finalidade é analisar um quadro em mudança, com a utilização da tecnologia da
informação. O que permite a integração dos processos de produção e elaboração da notícia,
na televisão e outros meios (Micó, 2006: 11; Quandt & Singer, 2009: 130).
A proposta de investigação busca a sistematização deste tema, em relação a uma área de
estudos que não reconhece a especificidade da linguagem audiovisual vinculada à televisão,
em particular quanto ao jornalismo. O uso da edição não linear para a elaboração da notícia
é tratado como a utilização de técnicas adotadas pelo Cinema. Da mesma forma que ocorreu
com os outros suportes, sem a compreensão em relação à elaboração da notícia. Este
processo de mudanças, com a alteração de procedimentos, foi demonstrado por Schaefer &
Martinez (2009), em relação ao uso de efeitos visuais na edição de notícias.
Esta proposta representa a busca de um entendimento sobre o futuro, em que a utilização
do sistema de edição não linear em um ambiente, como o previsto para a televisão digital,
representa uma nova base para a produção, elaboração e difusão da notícia. São
possibilidades, decorrentes dos recursos da tecnologia da informação, que permitem a
aceleração da operação e a possibilidade de automação da edição. Trata-se da introdução de
uma nova dinâmica, pela qual a redução do tempo de produção, condizente com a função do
jornalismo, tem a possibilidade de estabelecer a padronização do processo.
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2. O papel do jornalista na edição da notícia
A participação do jornalista no processo de edição da notícia, ao mesmo tempo em que
estabelece a autonomia deste profissional em relação ao processo, quanto à sua forma de
apresentação, reflete a transformação imposta pela tecnologia na atuação dos meios de
comunicação. É uma mudança que tem sido destacada na produção e veiculação dos
conteúdos. A consequência em relação aos jornalistas é apresentada neste projeto como a
de maior relevância, pela importância que representa a compreensão deste tema, pela
reconhecida predominância da Televisão na divulgação de informação.
Esta alteração representa a quebra de um padrão consolidado em relação ao processo de
edição da notícia, com a consequente ampliação do protagonismo que é estabelecido para o
trabalho do jornalista nesta atividade. O uso do sistema não linear de edição demonstra uma
sintonia da Televisão com o Cinema, em relação à tecnologia utilizada, da forma que tem
ocorrido desde a implantação do meio, nos anos 1930.
O sistema linear corresponde ao quarto tipo de equipamento em uso pelos dois meios
(Amiel, 2011), a partir da década de 1900. Em relação à TV, as modificações promovidas em
cada um dos anteriores, distintos a partir da utilização de outro suporte, o videotape no
lugar do filme, não gerou nenhuma expectativa em relação aos profissionais que
executavam a tarefa, quanto à divisão das funções. O jornalista sempre trabalhou ao lado de
um profissional, de capacitação mais técnica, encarregado da operação do equipamento na
tarefa de elaboração da notícia, a partir do uso do videotape. Ao jornalista, cabia a
orientação sobre a informação a ser divulgada, sem mais nenhuma interferência, a maior
parte das vezes, em relação aos aspectos que podem ser definidos como vinculados à
linguagem específica do meio.
A modificação da forma da edição, com o uso do sistema não linear está definida por
Browne (2003: 325), como uma alteração das ferramentas utilizadas neste processo, sempre
em evolução. Na prática, porém, a mudança tem apresentando uma série de dificuldades,
verificadas, principalmente, em relação ao Cinema, que tem um destacado pioneirismo em
relação a esta transição, em direção ao uso de um sistema digital para a edição.
As questões estão relacionadas ao uso do computador como equipamento básico do sistema
de edição não linear. A instalação de componentes adequados, baseada em hardwares e
softwares, própria para a natureza da atividade, permite a conjugação de funções e
procedimentos de, pelo menos, três equipamentos utilizados em uma emissora de televisão.
Estes equipamentos que eram necessários à realização de procedimentos de edição, pósprodução e exibição, foram substituídos pela integração de todos eles em um computador.
As questões, decorrentes do uso do computador, podem ser sintetizadas em quatro. Elas
envolvem aspectos relacionados à sua operação, quanto à capacitação e redefinição das
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funções, os procedimentos que pode realizar, com a reunião de tarefas de outros
equipamentos, além do maior controle do processo, pela através de uma rede de dados.
O trabalho em um computador exige uma dinâmica própria, que estabelece dificuldades
para a adaptação dos profissionais mais experientes, a ser considerada como uma questão
inicial. Iglesias (2009) relata que na Espanha, pela falta de capacitação para o uso do
computador, eles foram substituídos por jovens com esta aptidão, e transformados em uma
espécie de mestres dos mais novos, para compensar o desconhecimento que eles tinham
sobre a linguagem audiovisual.
A segunda questão, relacionada ao trabalho desenvolvido para a elaboração da notícia,
através da edição, é a possibilidade de ser feita por apenas um profissional. Uma condição
que estabelece para o jornalista a ação em dois níveis, um já destacado - a orientação sobre
a informação -, e o controle do processo, com a operação do equipamento.
O jornalista, no caso o responsável pela elaboração de uma reportagem, pode ele mesmo ser
o editor, outra contingência da integração à rede, de forma preliminar ou para a exibição.
Ele dispõe da opção de fazer uma edição prévia da notícia, em sua mesa de trabalho, no
computador que utiliza, ou para a inclusão no telejornal. São alternativas que determinam a
necessidade de entender aspectos sobre a velocidade, criatividade e variedade na edição da
notícia no sistema não linear.
A terceira questão, relacionada aos procedimentos para a edição, envolve a utilização de um
sistema de mais recursos, a partir da conjugação em um único equipamento das operações
de edição, além de outras. Os computadores utilizados para a edição são específicos, com
hardwares e softwares (Browne, 2003; Damásio, 2001; Ohanian, 1998) desenvolvidos para
esta finalidade. A ampliação do uso de recursos é uma marca da edição, a partir da evolução
dos equipamentos, mesmo analógicos e lineares.
A utilização do sistema não linear reconfigura o espaço de realização da atividade e o nível
de intervenção no processo de edição, o que permite apresentar a quarta questão. A
integração em rede facilita a edição fora de uma área específica de trabalho, ocorre em uma
televisão. A prática está em uso por emissoras do Brasil e de Portugal, em especial, com os
profissionais que trabalham fora dos seus países (Esperidião, 2007: 6; Canelas, 2010: 15). A
disponibilidade na rede representa, para Bandrés et al. (2002: 27), a possibilidade de
intervenção, o maior controle do processo. O acesso é feito de maneira direta, sem nenhuma
intermediação, pela ação da direção dos telejornais.
O uso do computador é o aspecto fundamental das transformações promovidas pela
tecnologia, em relação ao trabalho dos jornalistas e dos meios de comunicação, na
elaboração e divulgação da informação. Uma alteração que é definida pela sua utilização,
como descreve Micó (2008: 104), relacionada ao seu funcionamento:
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Los modernos equipamentos digitales permiten montar las noticias, los reportajes o los documentales
como se de um texto se tratase, discriminando y reordenando imágenes e sonidos com si fuesen
palabras o frases de um escrito 2.

A implantação do sistema não linear contribui para a alteração de paradigmas em relação ao
processo de edição no Jornalismo Televisivo, como ocorreu com o Cinema, nos Estados
Unidos, a partir de 1995, em relação aos equipamentos lineares (Murch, 2005: 9), usados nos
casos de filmes e fitas.
A autonomia que representa a participação do jornalista no processo de edição da notícia,
sem a intermediação de outro profissional, valorizado pela capacidade técnica, corresponde
à transformação ocorrida no Cinema, a partir da década de 1940 (Villain, 1993; Bordwell;
Staiger & Thompson, 1997). Os cineastas, realizadores dos filmes, passaram a ter a
incumbência da montagem, diferente da prática anterior, considerada comum (Lumet,
1998:140), que permitia aos estúdios, através dos produtores, a decisão sobre a finalização
dos filmes. Aos cineastas estava reservada a tarefa de realização das filmagens, sem que
tivessem a possibilidade de qualquer interferência em relação à montagem (Marner, s/d:12).
Lumet [1924-2011], cineasta norte-americano, premiado em 2005 com o Oscar honorário da
Academia de Cinema de Hollywood, explica, ao descrever este processo, que o controle
exercido pelos estúdios estabeleceu um lugar-comum: o de que “os filmes eram feitos na
sala de montagem” (Lumet, 1998: 141) , além do estabelecimento de uma série de regras,
relacionadas ao padrão adotado pelo cinema norte-americano.
As regras descritas correspondem a técnicas adotadas pelo cinema, que são utilizadas pela
Televisão, especificamente pelo Jornalismo Televisivo. Elas estão relacionadas à gravação
das imagens (Mascelli, 2010: 80) e definem condições referentes ao tempo e o espaço, de
acordo com o local, direção e movimento. São elementos que têm interferência no processo
de edição.

3. A notícia influenciada pela tecnologia
Esta proposta de estudos, a partir da hipótese, de que a mudança de tecnologia altera a
forma de participação do jornalista no processo de edição, tem a associação com outras
áreas. Uma busca de referências teóricas para que seja possível atingir a finalidade. Elas
permitem contribuições para o esclarecimento de questões que complementam o tema
principal, devidamente identificado como a transformação promovida pela tecnologia nas
rotinas de produção e processos da edição da notícia no Jornalismo Televisivo, com

2

“Os modernos equipamentos digitais permitem montar as notícias, as reportagens e os documentários como se
tratasse de um texto, separando e ordenando as imagens e sons como fossem palavras ou textos de um escrito”.
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influência sobre a atuação do jornalista, notadamente, o profissional que desempenha a
função relacionada a este processo – o editor.
As áreas, em torno das quais, serão buscados pontos, em torno do objetivo central da
investigação, estão relacionadas aos estudos sobre Teorias do Jornalismo, Difusão da
Inovação Tecnológica, Jornalismo Televisivo, Estudos Televisivos e Teorias e Estética do
Cinema, relacionadas à montagem3. A base da revisão teórica são os estudos em torno de
três eixos: o Jornalismo, a compreensão da notícia em um processo marcado pela influência
da tecnologia, destacada pela utilização de uma rede de comunicação baseada em uma rede
sem fios e a digitalização; a veiculação da informação na televisão, ampliada pelos recursos
da tecnologia digital e da informação; e a edição, através do processo histórico, a partir do
uso pelo Cinema, marcada por distinções estabelecidas através da evolução técnica e a sua
função.
Uma maneira de compreender o desenvolvimento do jornalismo, uma referência importante
para entender o que é notícia, está evidenciada na proposição de Traquina (2005a). Para
este autor, o desenvolvimento do jornalismo ocorreu através de três condições,
interrealacionadas: sua expansão, o processo de comercialização e a constituição de uma
atuação específica, em torno da noção de campo social (Bourdieu, 1997).
A transformação verificada no jornalismo, com o crescimento da Internet como suporte para
a divulgação da informação, tem demonstrado a ampliação dos estudos com a utilização das
rotinas de produção como o seu objeto (Becker & Vlad, 2009: 61). Este recurso metodológico
está também presente nos estudos de Jornalismo Online, a partir da referência sobre o
ciberespaço na distribuição de notícias (Domingo, 2006; Palacios & Nocci, 2007).
A presença da Internet é vista como um elemento transformador da cultura profissional,
inicialmente estudada por Breed (1993). A noção da cultura profissional permite aos
jornalistas a ativação de conhecimentos e práticas adquiridos pela prática, a realização do
trabalho, assimilados através dos contatos realizados na empresa. É uma compreensão sobre
o trabalho dos jornalistas, que não tinha como realidade circunstâncias atuais, como as
mudanças estabelecidas pela tecnologia e a valorização da formação, através de cursos
específicos, para o trabalho como jornalista. Fidalgo (2008) verificou estas modificações, em
uma investigação sobre a construção da profissão, definida como ocorrida “entre a segunda
metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX”.
Os estudos sobre a profissão representam, para Zelizer (2000) um afastamento de questões
sobre a análise funcionalista da prática dos jornalistas. A avaliação é que estes profissionais
deveriam ser considerados como “uma comunidade interpretativa”, para uma melhor

3

O uso da expressão montagem, como referência ao processo de edição, da forma adotada na Televisão, será, mais
adiante, esclarecido, diante das distinções em relação a idiomas e à sua noção.
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compreensão das atividades deles. Esta visão é diferente da preconizada por Schudson &
Andersen (2009), que defendem a necessidade de estudos sobre a profissionalização dos
jornalistas para a o entendimento do trabalho que eles realizam.
O estudo sobre as rotinas de produção da notícia adota como paradigma o da construção
social da realidade. A sua base é a sociologia do conhecimento, em torno de autores como
Berger & Luckmann (1985), relacionada ao Interacionismo. Estudos de Luhmann (2000), em
torno de uma Teoria Social dos Media, identificam os meios de comunicação como
“dispositivos técnicos de reprodução massiva”. Sponholz (2009: 18) considera que a função
do jornalismo é atuar na mediação da realidade social. Um entendimento transferido para a
reprodução feita pelos meios de comunicação, no ordenamento dos acontecimentos, através
da reconstituição como a notícia, por meio da ação dos jornalistas.
A noção de mediação da realidade impõe uma distinção para os estudos de jornalismo, em
contraponto à teoria do espelho – em torno da qual, o que o jornalismo faz é reproduzir a
realidade. Alsina (1993) considera que a distinção sobre os estudos da notícia, como um
objeto de pesquisa do jornalismo, é analisada por meio das duas concepções – a da
construção da realidade e a do espelho. Elas estão separadas, distintas uma da outra: “De
um lado estão os que defendem a concepção de que a notícia é um espelho da realidade. Do
outro, o que a notícia seria concebida como construção.” (Alsina, 1993: 184).
A atuação dos jornalistas tem interferência na definição do que é notícia. Esta observação
está relacionada à noção de cultura profissional, da forma como trata Traquina (2005a: 102),
que a define como um dos “mais importantes atributos de uma profissão”. A avaliação é que
esta capacidade dos jornalistas dá à categoria uma competência específica: a condição de
conviver com a busca do inesperado e do imprevisto para a adequação a um processo,
encerrado com a divulgação de um fato. Esta capacidade é relacionada por Traquina a um
padrão, adquirido entre os profissionais, de forma progressiva, um saber particular,
intrínseco à profissão.
As rotinas de produção influenciam a assimilação do saber baseado na experiência sobre o
trabalho. Esta capacidade tem a definição de “vocabulário de precedentes”, uma capacidade
profissional específica (Traquina, 2005b: 41), através da qual os jornalistas detêm o saber de
reconhecimento – identificar o que é notícia -, de procedimentos – a forma de realização –
e de narração – a maneira de apresentar ao público.
A compreensão da notícia pela perspectiva construtivista, com base nos estudos sobre o
newsmaking analisa o processo de escolha da notícia pelo condicionamento por rotinas,
como define Wolf (1987: 193), dividida em três etapas: recolha, seleção e apresentação. O
circuito da rotina é encerrado com a apresentação, que é determinada pelas características
do produto, indicadas pelo formato, entendida como a maneira de exibição ao público.
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A exibição da informação é definida (Wolf, 1987) como editing. É o instante da definição da
forma, influenciada pelo conhecimento dos jornalistas sobre “o saber de narração” (Traquina,
2005b: 43). No quadro de transformação promovida pela tecnologia é um processo
suscetível às influências, diante da natureza da sua realização.
A referência sobre o papel desempenhado pela notícia no jornalismo, assim como a
variedade de concepções e estudos, permite estabelecer uma compreensão, em torno de
uma ideia presente na formulação da teoria construtivista. Ela está relacionada à definição
de que a notícia é decorrente de uma lógica, na qual existe a interferência da atuação dos
jornalistas, através da interação verificada no meio da redação no decurso das suas práticas
por meio de um conjunto de rotinas, vinculadas à profissão, da estrutura adotada pelas
empresas para oferecer informação ao público. Uma atuação que permite a elaboração de
um produto - a informação -, em busca de um reconhecimento - a audiência, que influencia
o padrão adotado – e a ação das fontes.
Os jornalistas usam critérios para a definição deste processo. O marco dos estudos sobre
este tema é a pesquisa de Galtung & Ruge (1993). O estudo permitiu o estabelecimento de
elementos que caracterizam a noticiabilidade, os valores-notícia. Wolf (1987: 173-174) os
define “como componentes da noticiabilidade”, os quais possibilitam determinar, como se
fora uma resposta, sobre aos acontecimentos que apresentam potencial significativo, além
de interesse e relevância para serem divulgados.
Os critérios de noticiabilidade têm sofrido, com o tempo (Luhman, 2000: 44-54; O’ Neill &
Harcup, 2009: 171), alterações sobre a representação deles para a definição da notícia. A
compreensão da noticiabilidade como o conjunto de requisitos para a seleção de um
assunto como notícia determina, para Wolf (1987), a existência de valores-notícia, que têm
relação com o conteúdo, produto, meios de comunicação, público e concorrência. A
classificação que é desenvolvida por Wolf (1987: 173-193) é reordenada por Traquina
(2005b: 77-93) em dois grupos: valores-notícia de seleção, distintos entre substantivos e
contextuais; e valores-notícia de construção.
A elaboração de critérios de noticiabilidade tem aspectos diversos (O’ Neill & Harcup,
2009:170) que precisam de uma revisão, com base nas mudanças do jornalismo. Critérios
como frequency –, relacionado à periodicidade –, que perde a importância com a produção
online, durante 24 horas ou quanto ao tipo de audiência, atingido pela fragmentação dos
meios. Outros como recency – novidade - ou competition ganham mais valor. A informação
visual, divulgada pela televisão, dá destaque a um critério específico, o da atratividade
visual. Ele permite a valorização de uma notícia, por causa da “dramaticidade da imagem”
(O’ Neill & Harcup, 2009: 165).
O ambiente de tantas modificações é o da convergência mediática, determinada pela
presença da tecnologia digital (Quandt & Singer, 2009: 130). Um processo decorrente da
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rápida transformação dos meios de comunicação, com a integração deles em sistemas de
informação (Micó, 2007). Esta observação evidencia uma realidade que marca o processo de
atuação do jornalismo, contemporaneamente: de que o desenvolvimento da tecnologia
retirou dos jornalistas o privilégio da definição sobre o que é notícia, da forma que tem sido
entendida (Quandt & Singer, 2009). A referência dos autores é uma consequência da
utilização da Internet, para a divulgação de informação, sem a necessidade de vínculo a uma
organização jornalística.
A influência da transformação da tecnologia atinge a atuação dos jornalistas e dos meios de
comunicação de diversas formas, a partir da noção do estabelecimento de uma sociedade
em rede (Castells, 2011), em que a informação é considerada um elemento-chave, em
função do que o conhecimento representa. O aspecto mais importante desta transformação
é o que é definido como um processo de convergência, que representa um novo modelo de
organização e produção (Lopes & Fariña, 2010).
A definição de convergência tem dimensões diferentes, relacionado a quatro áreas de
atuação de empresas, meios de comunicação e profissionais (Salaverria, 2010: 32). A noção
tem uma influência maior da dimensão tecnológica (Salaverria, 2009) e marca o jornalismo
neste momento de transformação, a partir do surgimento de novos hábitos e interesses pela
informação do público no século XXI (Salaverria, 2010: 28).
As dimensões estabelecidas pela convergência têm gerado aspectos que estão relacionadas
entre si, da forma observada, anteriormente, em relação à organização e a produção dos
meios de comunicação. A convergência tecnológica gerou a utilização do sistema
multiplataforma, baseado na vinculação entre os diversos meio de uma organização. A
dimensão empresarial é a referência para o processo de concentração, com grupos com
atuação em diversos segmentos da área de comunicação.
A dimensão profissional influencia a atuação das diversas categorias de trabalhadores, em
particular os jornalistas, caracterizada pela polivalência (Scolari; Micó; Guere & Kuklinski:
2008) e um processo de sentido duplo: a extinção e o surgimento de novas tarefas. Noci
(2010) e Scolari et al (2008) relacionam, em relação ao Jornalismo Televisivo, o surgimento,
na Espanha, de um profissional específico, capaz de escrever, gravar e fazer a edição de
imagens.Uma quarta dimensão é a que corresponde à produção de conteúdo, determinada
pela multimedialidade (Salaverria, 2010: 38), que está baseada na utilização de recursos
diversos, comuns a meios como o jornal, o rádio e a televisão, em função dos recursos
específicos de cada um, unificados na Internet – a hipertextualidade.
Fidalgo (2008: 166) aponta as mudanças promovidas pela tecnologia, como uma das “novas
questões” estabelecidas para o Jornalismo, em relação à delimitação do seu espaço. Algumas
das questões que emergem estão relacionadas a temas mantidos em relação ao campo e a
atuação do profissional, revisitados pela nova conjuntura – a da convergência. A

82 . Comunicação e Cultura

Edição Não Linear: A Função do Jornalista com as Transformações da Tecnologia

organização das empresas (Barbosa, 2009), a formação (Canavilhas, 2009), a identidade
profissional (Deuze, 2006; 2010; Donsbach, 2010) e novas competências (Singer, 2010) para
a atuação em um ambiente digital.

4. A informação na televisão
A determinação do que é notícia na televisão está relacionada à compreensão sobre o
conteúdo de um espaço específico da programação de uma emissora, para a veiculação de
informação. Esta compreensão corresponde à definição de Toran (1982: 10), para quem “o
termo informação, aplicado aos programas de televisão se refere, principalmente, a aqueles
programas de televisão cujos conteúdos caem dentro da atividade jornalística, como os
programas que são denominados pelos ingleses pela rubrica televisão factual news”. Esta
compreensão é reforçada por Micó (2007: 29):
La que te com a finalitat primordial la notificación d’um succés o idea , sense army persuasiu, i que
transmet uma versió el mês fidel possible de la realitat 4.

A edição é o que estabelece para a notícia uma forma para a sua apresentação, o que, na
definição de Sanabrís (2002), por estar relacionado a um padrão “rígido, tem efeitos no
processo de produção, com interferência na noticiabilidade”. Micó (2007:30) indica que o
modelo adotado pelas emissoras de televisão para a divulgação de informação é uma
estrutura, utilizada a partir dos anos 1940, nos Estados Unidos. É um modelo definido por
quatro características: divisão por blocos temáticos; a centralização na figura do
apresentador; a utilização de imagens dos acontecimentos, complementadas pela narração;
e o uso de entrevistas, com a narração dos repórteres, a partir dos locais dos fatos. A
utilização deste padrão é justificada (Gans, 1979:1 60), por razões que favorecem a
audiência, pela familiaridade com o modelo; por permitir maior agilidade para os editores; e
pelo estabelecimento da diferença de nível entre as notícias.

4.1. Brasil e Portugal: modelos diferentes de jornalismo televisivo
Estabelecida uma compreensão sobre o que é a notícia na televisão, o desafio é buscar um
entendimento sobre como ela é representada no Brasil e em Portugal. A informação nas
televisões dos dois países está marcada por distinções, vinculadas à forma de estruturação
da televisão em cada um deles.

4

“A que tem como finalidade primordial a notificação de um sucesso ou ideia, sem persuasão, e que transmite uma
versão a mais fiel possível da realidade”.
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Em uma primeira referência, as televisões dois dos países estão relacionadas à informação
pela mesma circunstância: a presença dos telejornais em suas programações. Para Wolton
(1990), a programação é uma forma das emissoras ordenarem os programas, durante o
período de funcionamento da televisão, de acordo com o perfil do público. A informação,
parte da grade de uma emissora, representa, através da televisão, a possibilidade que o
espectador tem como cidadão de reconhecimento do mundo.
A diferença verificada na estrutura, pela diferença de modelos entre o Brasil e Portugal, não
existe em uma verificação sobre o conteúdo dos programas das emissoras dos países. Os
telejornais que são exibidos no prime time, relacionado como horário nobre no Brasil, têm
como característica principal, apesar da transmissão para todo o território de ambos os
países, a mesma tendência (Silveira; Cardoso; & Belo, 2010; Souza, 2009; Lopes, 1999). A
centralização da produção em uma mesma região de cada país, reproduz a influência de
cada uma delas, o que transforma os programas em um produto que não reflete a dimensão
que cada país tem.
A natureza do conteúdo dos programas, marcada pela distinção do modelo de cada país,
reflete distinções na concepção (Lopes, 1999; 2011). A atuação de uma emissora de caráter
público, como ocorre em Portugal - no Brasil é um processo em desenvolvimento (Bucci,
2008) - na divulgação de programas de informação pressupõe diferenças, mais destacadas
na veiculação de inserções publicitárias (Lopes, 2011: 95).
A televisão brasileira, em operação a partir de 18 de setembro de 1950 (Sampaio, 1971), é
próxima no tempo da portuguesa, cuja exibição regular ocorreu a partir de 7 de março de
1957 (Carvalho, 2009: 26) sob a responsabilidade da Radiotelevisão Portuguesa (RTP), que
manteve uma situação de monopólio até 1992 (Carvalho, 2009:102). O jornalismo é parte da
realidade das televisões dos dois países desde o início da transmissão regular, em cada um
deles. O primeiro programa da televisão brasileira (Sampaio, 1971: 23), Imagens do Dia, foi
apresentado dois depois da estreia da PRF-3, a emissora pioneira do Brasil, depois integrada
à cadeia formada pelas Emissoras e Diários Associados, e fez parte da Rede Tupi.Em
Portugal, a informação estreou na televisão no mesmo dia do início da emissão regular
(Godinho, 2011: 114), em um programa intitulado Noticiário.
As televisões dos dois países têm a origem do Jornalismo em suas programações relacionada
a procedimentos herdados do Cinema, da forma ocorrida em outros países, indicam (Armes,
1999: 67-74) e Jost (2009: 66). Sampaio (1971: 23) e Godinho (2011: 114), este de forma
específica, apontam que esta contingência estabeleceu uma orientação para o trabalho dos
jornalistas na Televisão, submetido a um critério determinado por profissionais que tinham
uma visão da atividade vinculada a uma imagem, sem a referência do conteúdo da
informação.
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4.2. A função da edição na elaboração da informação
A edição, processo utilizado pela televisão para a elaboração da notícia, está relacionado à
montagem, adotado pelo Cinema para a realização do filme. A compreensão da função da
edição na televisão, em particular no Jornalismo, depende do entendimento do histórico
sobre a montagem, considerada elemento fundamental do cinema para diversos autores
(Betton, 1987; Leone & Mourão, 1987; Almeida, 1989; Martin, 1990; Villain, 1994; Aumont;
Bergala; Marie; & Vernet, 1995; Sanchez-Biosca, 1996; Mazzoleni, 2005; Nogueira, 2010;
Amiel, 2011).
O uso da montagem, no início do século XX, representou uma transformação na forma de
realizar os filmes, que marcou a história do Cinema. Quatro cineastas, George Albert Smith,
James Williamson, Edwin Porter e David Griffith, são considerados os precursores do uso da
montagem (Martin, 1990). Os dois primeiros utilizaram “uma narrativa baseada na
continuidade em tempo real, em espaços diferentes, mas contíguos” (Martin, 1990: 134135). A Porter (Reisz & Millar, 1978: 6; Martin, 1990) é creditada o estabelecimento do
“sentido” na realização dos filmes, o que estabelece o “essencial do cinema”. A contribuição
de Griffith (Reisz & Millar, 1978: 11; Martin, 1990: 135) consiste na utilização de uma escala
variada de planos, forma de enquadramento com a câmera que define a maneira de
visualização da pessoa ou de objeto - maior ou menor; mais perto ou mais distante.
A montagem tem sido objeto de estudos, através do Cinema, que tem o cineasta russo
Sergei Einsenstein considerado como o principal teórico (Martin, 1990: 136). A partir da
análise do método utilizado por Griffith, Eisenstein desenvolveu uma referência sobre a
montagem, observada nos filmes que realizou, em torno da articulação permitida pela
justaposição dos planos. A concepção adotada por Eisenstein tem, posteriormente a
oposição (Aumont et al, 1995: 72; Aumont & Marie, 2003: 32) de André Bazin, crítico de
cinema francês. Bazin considerava que a utilização da montagem representava uma
intervenção na representação que as imagens permitiam, como um registro do real.
As teorias do Cinema (Agel, 1982; Xavier, 1984; Andrew, 1989; Aumont et al, 1995;
Tudor,s/d) apresentam em relação à montagem uma noção que está refletida no que é
considerada como o principal ponto de divergência entre as correntes e a concepção dos
seus principais pensadores – Eisenstein e Bazin. A função da montagem é apontada como a
responsável pela definição do que é o processo fundamental do cinema, da sua
representação, através da utilização deste processo para a definição da condição de
reprodução do filme, de acordo com a concepção do realizador, em torno da noção dele
sobre o papel desempenhado pelo Cinema.
Uma distinção teórica que marca uma visão sobre o Cinema relacionada aos seus
fundadores, a partir da forma que eles estabeleceram o processo de representação, através
dos seus filmes:
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Mantenho a clássica distinção entre a teoria formativa e teoria realista ou fotográfica, distinção que é
lugar-comum e que está relacionada ao clichê de que todo filme tem raízes tanto em Méliès como em
Lumière (Andrew, 1989: 10).

O estudo sobre a importância da montagem no Cinema tem como referência o russo Lev
Kuleschov (Xavier, 1983; Villain, 1994; Sanchez-Biosca, 1996; Nogueira, 2010; Amiel, 2011).
Para Sanchez-Biosca (1996: 31), a montagem ultrapassou o limite de uma operação técnica
para uma necessária avaliação como discurso, necessária pela importância para a realização
de um filme. A referência à invisibilidade no processo de reprodução, está ligada à origem
do que é o padrão norte-americano, a produção de Hollywood, que é definido como o
período clássico do Cinema (Bordwell, Staiger & Thompson, 1997; Nogueira, 2010), com o
desenvolvimento de uma técnica narrativa (Bordwell, 1995) que tem a sua influência ainda
reconhecida. Um dos aspectos para o desenvolvimento desta narrativa está relacionado ao
desenvolvimento de um modo de produção, com a divisão das tarefas, entre quem concebia
o filme e quem o realizava (Bordwell; Staiger& Thompson, 1997). Neste sistema, a
montagem era uma tarefa supervisionada, através dos estúdios, sem a participação direta do
realizador (Villain, 1994; Bordwell, Staiger & Thompson, 1997).
A associação entre as técnicas da montagem e da edição é fruto da utilização pela televisão
da tecnologia adotada pelo Cinema, desde o filme, a partir do modelo adotado para a
exibição de atualidades (Godinho, 2011; 87). A concepção foi mantida, mesmo a partir da
utilização da fita magnética, com o desenvolvimento do videotape. Como a montagem, a
edição está baseada em regras que estabelecem a noção de corte e continuidade (Mascelli,
2010: 166-167). A compreensão está relacionada ao conhecimento de regras básicas,
adotadas na prática, definidas como a dos 30º. (Burch, 1992: 59; Nogueira, 2010: 145) e a
dos 180º. (Almeida, 1989: 11; Martin, 1990:141; Sanchez-Biosca, 1996: 132; Mascelli, 2010:
101; Nogueira, 2010: 144), usada para a definição do eixo de ação, o limite para a utilização
da câmera, para que o espectador tenha percepção do que é mostrado – a impressão de
invisibilidade.
A noção de continuidade (Dancyguer, 2003: 369; Zettl, 2011: 383) é determinada (Burch,
1982: 29; Aumont et al,1995: 77; Sanchez-Biosca, 1996: 27; Aimel, 2011:30) como raccord. A
continuidade ou raccord corresponde ao que Aumont et al (1995) relaciona, como uma
síntese, para uma convenção que determina o uso de planos em que exista correspondência
entre o anterior e o posterior, de aspectos como o olhar, o movimento, um gesto e em
relação ao eixo de ação, em relação às noções de tempo e de espaço.Burch (1982: 32)
identifica a alternativa de “quinze tipos fundamentais de mudança de plano”. Os tipos
seriam decorrentes das associações “das cinco possibilidades temporais às três
possibilidades temporais”.
Apesar de poder ser considerada como a mesma função, montagem e edição, têm
divergências em relação ao processo, em relação à sua utilização no Cinema ou Televisão e
em relação ao suporte.Para Dancyguer (2003: 437) não há distinção entre os dois processos,
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o que deve ser considerado em relação ao suporte que utiliza - filme ou fita - e o meio Cinema ou Televisão. Damásio (2001: 25) define montagem como o conceito relacionado à
concepção e o de edição à realização, da mesma forma que Sanchez-Biosca (1996: 30). Para
Schiavone (2003), a distinção é estabelecida pela operação, em função do equipamento,
considerando os três processos utilizados – filme, fita e digital.
Para Iglesias (2009) e Villain (1994) a questão é de tradução. O termo edição é uma
influência da língua inglesa e montagem do francês. Browne (2003: 322) relaciona ao
trabalho de pós-produção, uma etapa posterior ao de ordenação, em que são inseridos
recursos visuais ou gráficos. Micó (2007: 74) considera que o uso do sistema de edição não
linear estabelece outra condição, diante dos recursos disponíveis, que permitem a realização
de tarefas que dependiam de outros equipamentos, da área de operações de uma emissora
de televisão, como ocorria com a pós-produção. O termo para Micó (2007) é o de
“composição”.
Amiel (2011: 158) considera a vinculação entre a evolução técnica, influenciada pela
tecnologia, e a compreensão do sentido que a montagem tem desempenhado, o que
representa uma opção importante para a definição da sua função.
O ano de 1990 representa a implantação do sistema de edição não linear no Cinema. Uma
referência para ser considerada sobre o momento da modificação, atualmente em curso do
processo de edição, que alcança a Televisão posteriormente. O uso pela televisão de uma
tecnologia adotada pelo Cinema reforça a vinculação entre os dois meios, em relação à
linguagem audiovisual. Uma aproximação gerada pela tecnologia.
A tecnologia tem sido fundamental, como, em geral, na história dos meios de comunicação,
para a transformação em relação aos processos de montagem e edição, no Cinema ou na
Televisão. Bordwell (1995) e Aumont et al (1995) fazem referências às transformações, como
a noção da profundidade de campo, como uma decorrência da evolução das câmeras. Villain
(1993: 113) relaciona transformações no processo de montagem como uma decorrência da
forma de edição na Televisão, da mesma forma que Nogueira (2010: 109). Armes (1999: 4547) relaciona o desenvolvimento tecnológico, com reflexo na forma de representação
adotada pelo Cinema, a um processo sucessivo de invenções, a partir da que marca o
surgimento da Fotografia, que tem como limite o surgimento do vídeo. Um período anterior
ao digital, mas uma referência para a transição, em curso (Castells, 2011: XLVII).
As funções da edição estão relacionadas à tarefa de ordenação do material gravado. O
estabelecimento de uma forma para a apresentação ao público. Dancyguer (2003: 382)
relaciona quatro ações: combinar, reduzir, corrigir e criar. No Jornalismo Televisivo, a edição
está relacionada a dois processos (Souza, 2009):

Comunicação e Cultura . 87

Washington Filho & José Correia

 à organização do conteúdo, em função do tempo delimitado para a exibição do
telejornal, de acordo com a programação da emissora, e;
 à definição da forma de exibição da informação, parte do telejornal.
A edição relacionada à forma de exibição, que é o tema desta proposta de investigação, é
definida de acordo com a apuração sobre o fato relacionado à notícia e elementos da
linguagem audiovisual, o som e a imagem, gravados com o uso de uma câmera pela equipe
de reportagem. Através da edição é feita a ordenação destes elementos, com base na
linguagem audiovisual, usada pela Televisão, para a exibição no telejornal. A edição permite
a inserção de recursos visuais, para a complementação da informação.
O peso da mudança do sistema de operação utilizado para a edição no Jornalismo Televisivo
é decorrente da função deste processo na elaboração da notícia. A evolução tecnológica tem
outra relação, a que está vinculada aos equipamentos. Do ponto de vista cronológico, a mais
significativa é a substituição do filme pela fita magnética. Ela está marcada pelo
desenvolvimento de um padrão de gravação, aprimorado pela produção de equipamentos
mais adequados. A utilização da fita é uma decorrência do surgimento do videotape, a partir
da busca pela indústria eletroeletrônica de equipamentos mais leves e fáceis de transportar.
O sistema não linear é considerado diferente do anterior, linear, em relação à forma de
operação, porque permite o acesso ao material em utilização, a gravação da reportagem, de
forma aleatória, sem a necessidade de reprodução na ordem da gravação. Micó (2008: 104)
compara o processo ao de alterar um texto, escrito em um computador.

4.3. As alternativas para uma investigação
A utilização do sistema não linear representa uma nova etapa do uso de suportes
tecnológicos nos meios de comunicação, em relação à Televisão. O uso do computador,
através da associação entre a informática e a tecnologia da informação permite a integração
da edição com outros processos de uma emissora de televisão, como a exibição da notícia,
em função do uso de uma rede de dados (Damásio, 2001: 77).
A utilização da tecnologia determina o estabelecimento de uma linguagem específica
(Manovich: 2011), que está relacionada ao surgimento de “novos meios de comunicação”.
Eles dispõem de características determinadas pela forma de funcionamento, que tem o
computador como o dispositivo mais importante, em função dos recursos permitidos pela
tecnologia da informação, como a compressão de dados, a capacidade de armazenamento e
a digitalização (Castells, 2011: 55), Manovich (2011) relaciona as características do meio
digital como: representação numérica, modularidade, automatização, variabilidade e
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transcodificação. Estas características permitem que o novo meio agrupe as características
dos antigos meios, transformado em um meio único.
O uso pelo jornalismo de um sistema de edição que reúne a possibilidade de tarefas
múltiplas, transforma a tarefa em uma atribuição além do limite que estava compreendida. A
edição permite uma maior integração entre os processos de ordenação e finalização. Por
outro lado, porém gera uma situação em que a condição de trabalho dos jornalistas ganha
contornos ainda não imaginados, a partir da consideração de que a atividade pode ser mais
ágil e oferecer mais recursos para a veiculação da informação, a possibilidade da
padronização do processo de edição, com o uso de templetes e o estabelecimento de uma
primazia do processo de elaboração da informação – na definição da forma de exibição da
informação. Um protagonismo invisível, notada pela influência do editing.
A implantação do uso do sistema não linear para a edição da notícia estabelece novas
questões e recoloca outras, não tão recentes, porém mantidas como necessárias para a
compreensão da função do Jornalismo, neste contexto relacionado à Televisão. Pelo que
representam pelo surgimento, as mais recentes serão destacadas, referências para o
desenvolvimento deste projeto, diante da disposição de realizá-lo como investigação sobre
o tema destacado.
A tecnologia é a mais evidente, com o uso do computador, integrado a uma rede, da forma
adotada em empresas de comunicação, com a possibilidade de armazenamento e
digitalização, e serve como ponto de partida. O processo de informatização, no Brasil e
Portugal, é recente (Vianna, 1992; Bastos, 2000), com a utilização da Internet, através das
emissoras de Televisão (Cardoso & Espanha, 2006), como “uma ponte”, entre os novos e
velhos meios de comunicação.
O processo de convergência tem métodos e estratégias diferentes (Lopes & Fariña, 2010),
indicado pelo grau de coordenação, e, ou, a integração (Domingo, 2007). A convergência
(Deuze, 2010: 191) permite a identificação das diferentes tendências da cultura digital,
atualmente. Uma mudança (Deuze, 2010), “que tem consequências para identidade
profissional dos trabalhadores dos meios de comunicação, em geral, e dos jornalistas em
particular”. Esta transformação, relacionada à atuação do jornalista, na tarefa de edição da
notícia, nos telejornais do Brasil e de Portugal, é a questão primordial desta investigação,
como, de fato, uma nova questão.
A investigação, apresentada neste projeto, terá caráter comparativo, a partir do corpus,
formado por telejornais do Brasil e de Portugal, exibidos no prime time – a faixa entre 19 e
22 horas, definida como nobre, por concentrar a maior audiência e, nas emissoras
comerciais, maior faturamento. A seleção do corpus, de acordo com os critérios
estabelecidos, se faz a partir de um recorte que estabelece como universo as emissoras com
o sinal aberto, que tenham utilizado suportes que antecederam a tecnologia digital, para a
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realização de programas de informação, e que possam ser relacionadas como públicas e
privadas, da forma vigente em cada um dos países vinculados a esta proposta. A análise em
relação à elaboração da notícia é em torno da definição da forma de apresentação,
relacionada como editing (Wolf, 1987) nos estudos sobre o newsmaking, dentro da
perspectiva construtivista vinculada às Teorias do Jornalismo (Correia, 2011; Vizeu, 2007;
Traquina, 2005a).

5. Em busca de uma conclusão
A hipótese principal deste projeto de pesquisa é que a utilização do sistema não linear
altera a participação do jornalista no processo de edição, com a mudança das rotinas de
produção adotadas para a elaboração da notícia nos telejornais. A mudança é uma
decorrência da transformação que o uso sistema não linear impõe, baseada na integração a
uma rede de dados, em função da digitalização e o uso de um computador, adequado com
hardwares e softwares específicos, como equipamento para a realização do processo. A
consideração que serve de ponto de partida para a noção apresentada acima é que a edição,
baseada no sistema não linear, estabelece um novo protagonismo na atuação do jornalista,
com o processo centrado na influência da tecnologia, determinada pelo processo de
convergência em dimensões como a profissional e a de conteúdos.
Em torno desta visão, em relação a esta proposta de investigação, alternativas surgem como
aspectos que merecem ser considerados no desenvolvimento deste projeto, além da questão
que é apontada como a hipótese principal. Elas estão relacionadas ao uso do sistema não
linear no processo de edição da notícia, vinculadas ao problema apresentado, determinado
como objeto de estudo.
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