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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a pesquisa que relaciona a técnica de edição invertida à 
rotina de produção da RBS TV Santa Maria. A edição invertida é utilizada pelo repórter de 
televisão Marcelo Canellas em suas reportagens especiais na Rede Globo e vai de encontro às 
regras usuais de edição em telejornalismo. A RBS TV Santa Maria possui uma rotina rígida 
de produção de telejornalismo diário. Pretendeu-se, com este estudo, verificar a possibilidade 
de uma técnica não utilizada no cotidiano e que demanda mais tempo que a usual ser aplicada 
a uma emissora com atividade diária intensa. A pesquisa foi baseada na teoria do 
newsmaking, com foco sobre as rotinas de produção dos emissores dos meios de comunicação 
de massa. O caminho metodológico para a realização do estudo envolveu revisão 
bibliográfica, observação participante, entrevistas e análises descritiva e comparativa. O 
trabalho foi estruturado em capítulos, que tratam sucessivamente da contextualização do 
objeto de estudo, traçando um panorama da história do telejornalismo; das rotinas de 
produção em telejornalismo e do referencial teórico relacionado; dos passos metodológicos 
que guiam a pesquisa; da descrição e comparação do trabalho do repórter Marcelo Canellas e 
dos jornalistas da RBS TV Santa Maria; e de considerações finais. A partir da pesquisa 
realizada, foi possível perceber que a edição invertida é vista como uma técnica mais 
complexa que a usual e que necessita de tempo considerável para ser realizada, mas que 
proporciona belos resultados e possibilita o exercício da criatividade no telejornalismo.    
  

Palavras-chave: Edição, telejornalismo, newsmaking 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Para levar ao ar periodicamente notícias e reportagens televisivas, existem equipes que 

trabalham selecionando assuntos, buscando informações, contextualizando e finalizando uma 

grande demanda de material. Todos os dias acontecem diversos fatos passíveis de se tornarem 

notícia que, após serem escolhidos, passam por etapas de produção. Considerando-se a 

quantidade de acontecimentos e o pouco tempo para adequá-los ao formato dos veículos de 

comunicação, as redações precisam estabelecer passos a serem seguidos ou trabalhar sob o 

que se chama de rotinas produtivas. A rotinização visa facilitar o trabalho da equipe e 

padronizar o material apresentado ao público. 

 Entre as etapas da rotina de produção telejornalística, a edição é fundamental, já que 

une o material captado pela equipe de reportagem na forma de som e imagens e o transforma 

em produto para consumo dos telespectadores. Sendo assim, a edição também tem um 

processo de rotina de execução da atividade. Contudo, existem exceções e é justamente uma 

delas que é estudada neste trabalho: a edição invertida. 

 A técnica é utilizada pelo repórter Marcelo Canellas no programa mais antigo e de 

maior audiência da televisão brasileira no gênero documentário (Globo Repórter), que busca 

dentro de cada trabalho abordar o máximo de informações a respeito de uma única temática 

(SOUZA, 2004) e também em reportagens especiais para o Jornal Nacional da Rede Globo. 

Trata-se, assim, de uma rotina de produção da notícia não convencional, que tem como 

defensor um dos jornalistas de maior destaque no cenário nacional, premiado1 diversas vezes.  

O foco do trabalho está no estudo do emissor, que possui poucas tentativas 

sistemáticas de pesquisa e “ocupa uma posição fundamental num tecido social, com a 

possibilidade de recusar e de selecionar a informação” (HALLORAN, apud WOLF 2002, 

p.178). Outro fator que evidencia a relevância deste estudo é o fato de que até o presente 

momento, não se tem conhecimento de nenhuma publicação científica a respeito da edição 

                                                 
1 Grande Prêmio Barbosa Lima Sobrinho do III Prêmio Imprensa Embratel, em 2001, pela série "Fome", exibida 
no Jornal Nacional. 
IV Prêmio Imprensa Embratel – categoria Televisão, em 2002, pela reportagem “Trabalho Escravo”, exibida no 
programa Fantástico. 
Prêmio Boerma de Jornalismo concedido pela FAO, Agência das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, em 2003, pela série de reportagens “Fome”, exibida no Jornal Nacional. 
Prêmio Caixa de Jornalismo Social, em 2005, pela série de reportagens “Cerrado”, exibida no Jornal Nacional. 
IX Prêmio Cidadania Mundial 2005, categoria individual, concedido por instituições da sociedade civil como a 
Unesco, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), Ordem dos Advogados do Brasil, Comunidade 
Bahá´í do Brasil, Agência Noticiosa dos Direitos da Infância (ANDI) e o Movimento Nacional dos Direitos 
Humanos, o MNDH por abordar questões de Cidadania. 
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invertida na área de Jornalismo. Portanto, esta pesquisa pode abrir caminho para outros 

trabalhos sobre o tema. 

 O objetivo principal é analisar se a técnica da edição invertida pode ser utilizada na 

construção da notícia em programas jornalísticos de abrangência regional. Para isso, foram 

verificados conceitos e estudos na área de newsmaking para, em seguida, serem descritas as 

regras de edição publicadas em livros. Também foram descritas as rotinas de produção que 

envolvem a edição invertida realizada pelo repórter Marcelo Canellas e, finalmente, 

observada a rotina produtiva de uma emissora regional. 

A emissora regional escolhida foi a RBS TV Santa Maria, que além de retransmitir 

telejornais nacionais e estaduais, também produz programas jornalísticos locais e, 

eventualmente, para todo o Estado do Rio Grande do Sul. A escolha foi feita não apenas por 

se tratar da televisão onde Marcelo Canellas começou a carreira, mas também por realizar 

séries especiais e documentários2. 

A pesquisa – fundamentada pela abordagem do newsmaking – conta com revisão 

bibliográfica para embasamento de todas as etapas; aplicação de questionários para conhecer 

o processo de trabalho de Marcelo Canellas; observação participante da rotina produtiva da 

RBS TV Santa Maria; e análise dos dados obtidos. 

 No capítulo dois (2), contextualiza-se o objeto de estudo, apresentando a área do 

jornalismo em que se insere, fazendo um relato do surgimento do telejornalismo e sua 

evolução. Em seguida, as séries de reportagens do Jornal Nacional e o programa Globo 

Repórter, da TV Globo, são inseridos como opções de abordagem mais aprofundada das 

informações veiculadas e que permitem a utilização da edição invertida em suas produções. 

 O capítulo três (3) sobre rotinas de produção em telejornalismo traz o referencial 

teórico que norteia este estudo – o newsmaking –, além de descrever elementos importantes 

para compreensão do objeto de pesquisa e apresentar as normas de edição em manuais. Ainda 

neste capítulo, introduz-se a edição invertida, assim como o trabalho do repórter Marcelo 

Canellas. 

O capítulo quatro (4) trata dos passos metodológicos escolhidos para o 

desenvolvimento deste estudo, no qual estão descritos os métodos e técnicas utilizadas. A 

análise das rotinas produtivas que incluem a edição invertida e de uma emissora regional é o 

                                                 
2 Entre os documentários podem-se destacar os seguintes trabalhos de veiculação estadual: Monges Cartuxos – 
Apóstolos do Silêncio (1992), Monjas Carmelitas (1992) e Minas do Camaquã (2006). Os dois primeiros foram 
exibidos na RBS TV para todo o Estado e o terceiro foi veiculado pela TV COM, canal de TV a cabo com 
programação transmitida para 15 municípios pólos de desenvolvimento no Rio Grande do Sul. 
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conteúdo do capítulo cinco (5). No último capítulo, apresentam-se as conclusões acerca das 

informações analisadas, as contribuições do estudo para o campo da comunicação e as 

considerações finais. 
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2  TELEJORNALISMO: NASCIMENTO E EVOLUÇÃO 

 

A contextualização do objeto deste estudo inicia com uma retrospectiva da história do 

telejornalismo. Pretende-se expor o surgimento e desenvolvimento, até os dias atuais, do 

jornalismo na televisão. 

De acordo com Vianna (2003), “a história dos noticiários audiovisuais começa com a 

pré-história dos noticiários do cinema”. O primeiro informativo com imagens foi produzido 

em 1909, por iniciativa dos irmãos Lumiére, que foram os inventores do projetor 

cinematográfico e considerados os “pais” do cinema. No começo, tratava-se de imagens de 

pouca duração e que se limitavam ao registro de acontecimentos considerados de importância 

histórica ou apenas cenas do cotidiano, como La Sortie des ouvriers de l'usine Lumière ou A 

saída dos operários da fábrica Lumière e L'Arrivée d'un train en gare, que mostrava a 

chegada de um trem a uma estação. 

 Na década de 20, a televisão foi criada nos Estados Unidos, ainda em caráter 

experimental. Em 1931, a NBC tornou-se a primeira estação de televisão a propor programas 

regulares de difusão televisiva. A difusão comercial foi autorizada nos Estados Unidos em 

1943 e, no que diz respeito à transmissão de notícias, as emissoras veiculavam fotografias 

fornecidas por agências de notícias, enquanto o apresentador lia os textos. 

 No Brasil, o telejornalismo iniciou sua história como uma reprodução de programas 

jornalísticos de rádio. Imagens do Dia foi o primeiro telejornal brasileiro, transmitido pela 

primeira vez em 20 de setembro de 1950, dois dias após o nascimento da TV Tupi, a estação 

de televisão pioneira no Brasil. Tinha um formato simples: o locutor Rui Resende produzia e 

redigia as notícias e os cinegrafistas Jorge Kurgian, Paulo Salomão e Afonso Ribas captavam 

as imagens para produzir “uma seqüência de filmes dos últimos acontecimentos locais” 

(Sampaio, apud Rezende, 2000, p.105). Esse telejornal foi transmitido por um ano. Em 

janeiro de 1952, a TV Tupi de São Paulo colocou no ar o Telenotícias Panair, que também 

não durou muito.  

O primeiro telejornal de êxito foi o Repórter Esso, também da TV Tupi, apresentado 

por dois destacados locutores de rádio: Kalil Filho e, depois, Gontijo Teodoro. Segundo 

Rezende (2000, p.106), “seu conteúdo abrangia o noticiário nacional e internacional veiculado 

inclusive por meio de filmes”. Nesta época, os telejornais tinham características bastante 

parecidas. Conforme destaca Vianna (2003), “o novo meio de comunicação no Brasil esteve 

sob os paradigmas de produção aplicados ao rádio, (...) utilizando inicialmente sua estrutura e 

o mesmo formato de programação, assim como, seus técnicos e artistas”. A estrutura visual 
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dos telejornais é descrita por Barbosa Lima (apud Rezende, 2000, p.106): “uma cortina de 

fundo, uma mesa e uma cartela com o nome do patrocinador”.  O Repórter Esso é, portanto, 

um exemplo dos telejornais da época, subordinado ao patrocinador e com forte herança 

radiofônica, apresentando textos telegráficos lidos com estilo vibrante.  

Na primeira fase da televisão no Brasil, havia poucos noticiários, principalmente 

porque eles perdiam em muito para o rádio no quesito instantaneidade. A edição das imagens, 

que consistia em revelar e montar filmes, dificultava a agilidade na transmissão das 

informações, pois o processo era manual. Na década de 60, a televisão brasileira recebeu um 

impulso, devido à exibição de filmes estrangeiros e chegada do videoteipe, especialmente 

para registrar a inauguração de Brasília. No mesmo período aconteceu um avanço no 

telejornalismo, que entrou numa fase criativa e de crescimento intelectual. Exemplo desta 

nova fase foi o Jornal de Vanguarda, da TV Excelsior, que se destacou por apresentar 

diversas inovações no telejornalismo, entre as quais, jornalistas na produção e cronistas que 

manifestavam suas opiniões. Além disso, explica Rezende (2000), havia um cuidado com a 

imagem e o interesse em apresentar um visual dinâmico, o que levou o Jornal de Vanguarda a 

receber prêmios e reconhecimento no exterior. No entanto, o telejornal foi extinto durante o 

regime militar, quando a repressão aumentou com a edição do Ato Institucional no 5, por se 

tratar de um telejornal que mesclava notícias e opiniões a respeito das informações veiculadas 

no programa. 

Em 1969, com os avanços tecnológicos – principalmente transmissões via satélite – 

surge o Jornal Nacional, primeiro programa em rede nacional da televisão brasileira. 

Coincidiu com o lançamento desse telejornal, que seria um marco na televisão brasileira e que 

está no ar até hoje, o desaparecimento do Repórter Esso. Inicialmente, o Jornal Nacional foi 

apresentado pelos ícones do rádio: Cid Moreira – que só deixou o telejornal em 1996 – e 

Hilton Gomes. Mais tarde, outros apresentadores, todos homens, estiveram na bancada: 

Sérgio Chapelin, Marcos Hummel, Celso Freitas e Carlos Campbel. Apenas no ano de 1992, 

após 23 anos no ar, uma mulher (Valéria Monteiro) passou a fazer parte da equipe de 

apresentadores do Jornal Nacional. Seis anos depois, foi formada a dupla que continua no 

comando do telejornal até hoje: Fátima Bernardes e William Bonner. 

Aderindo ao novo segmento de jornalismo, a TV Bandeirantes levou ao ar, em 1970, o 

telejornal Titulares da Notícia, cujo atrativo principal era a participação da dupla sertaneja 

Tonico e Tinoco apresentando informações sobre o interior de São Paulo. A TV Tupi, após o 

fim do Repórter Esso, também fez uma nova tentativa, com o Rede Nacional de Notícias, que 

se diferenciava por mostrar o apresentador em primeiro plano, à frente de uma sala de 
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redação. Ainda em 1970, a TV Cultura lançou o Hora da Notícia, um telejornal que seria líder 

de audiência na emissora, considerado dinâmico e inteligente, pois “não tinha grande 

preocupação com a forma, nem obedecia a um padrão específico, mas todos os assuntos que 

abordava tinham forçosamente uma ligação direta com o telespectador” (CARVALHO, apud 

REZENDE, 2000, p.112). Justamente pela característica de priorizar o depoimento popular – 

o que fugia dos interesses do governo militar –, o Hora da Notícia teve dificuldades para ser 

mantido. Em 1975, um ano após assumir a apresentação do telejornal, o jornalista Vladimir 

Herzog foi preso e assassinado. 

A busca pelos depoimentos populares esteve presente em outra produção 

telejornalística dessa época. A TV Bandeirantes reformulou o Titulares da Notícia e passou a 

valorizar mais o trabalho do repórter, mas nenhuma dessas tentativas ameaçava a hegemonia 

do jornalismo da TV Globo. Segundo Rezende (2000), em 1979, o Jornal Nacional alcançou 

79,9% da audiência no país. A Globo passou a investir no telejornalismo: foram lançados 

vários outros telejornais, como o Jornal Hoje e o Bom Dia São Paulo – que deu origem aos 

telejornais da manhã nas emissoras afiliadas3.  

Também se destaca na história do telejornalismo brasileiro, o TJ Brasil, lançado em 

1988 pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e que trouxe novamente a opinião para 

dentro dos telejornais por meio do âncora Boris Casoy. Já em 1997, a Band levou ao ar um 

telejornal com estilo forte e opinativo: o Jornal da Band, apresentado por Paulo Henrique 

Amorim, depois substituído por Carlos Nascimento, que deu lugar ao atual apresentador 

Ricardo Boechart. 

Ao contrário dos telejornais que buscam exibir temáticas diversificadas dentro de uma 

única edição, o Globo Repórter da Rede Globo surgiu com uma inovação na televisão 

brasileira, apresentando um único assunto por programa. Já na década de 90, o Jornal 

Nacional passou a produzir séries de reportagens, que visavam também aprofundar as 

notícias.  

A seguir, são apresentados os programas Globo Repórter e o Jornal Nacional, com 

destaque para a utilização das séries de reportagens. 

 

 

 
                                                 
3 Afiliada é a emissora que possui autorização para retransmissão do sinal de uma emissora principal, possuindo 
espaços definidos pela emissora principal para exibição de programação local. A Rede Globo é formada por 
cinco emissoras próprias (localizadas em Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais) e 118 
emissoras afiliadas, espalhadas em todos os estados brasileiros.   
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2.1 A BATALHA CONTRA A SUPERFICIALIDADE  

 

Consideradas as características e peculiaridades de cada um dos telejornais, já extintos ou 

não, um aspecto está sempre presente: o conceito de que o conteúdo telejornalístico, sempre 

produzido com pressa e voltado para grandes audiências, trata de forma superficial as notícias. 

Essa idéia surgiu com os primórdios do jornalismo na televisão e é ressaltada desde então, 

como coloca Rezende (2000, p.115), aqui se referindo ao Jornal Nacional da TV Globo:  

 
Se no plano da forma ia tudo bem, êxito igual não se obtinha quanto ao conteúdo. A 
riqueza plástica não encontrava compatibilidade com o trabalho jornalístico. (...) 
Com tempo suficiente para dar apenas notícias de uma página de um diário 
impresso, o Jornal Nacional enfrentava outra dificuldade para aprimorar o seu 
conteúdo. A superficialidade no tratamento dos fatos impedia a prática de um 
jornalismo mais denso e crítico. 
  

 

Apenas no ano de 1996 os editores do Jornal Nacional também perceberam a 

necessidade de “oferecer ao telespectador uma abordagem mais aprofundada dos assuntos, 

ainda que dividida em capítulos” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p.321) e começaram a 

apresentar séries de reportagens que se prolongavam durante toda a semana. Carlos Henrique 

Schroder, diretor responsável pela Central Globo de Jornalismo, acredita que as séries 

proporcionaram mais solidez ao telejornalismo da Rede Globo: “Foi um marco, porque deu 

mais credibilidade e trouxe um amadurecimento ao telejornalismo, que sempre foi acusado de 

superficialidade” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p.321). Os assuntos abordados são os mais 

variados, como drogas na escola e o contrabando de armas ou reciclagem de lixo e uso de 

agrotóxicos. Mas uma das séries de maior destaque4 foi Fome no Brasil, na qual o repórter 

Marcelo Canellas traçou um mapa da fome no país. Canellas e o cinegrafista Lúcio Alves 

percorreram seis estados e o Distrito Federal em busca de histórias e rostos que mostrassem 

que a fome era um tema que ainda tinha muito a revelar. O telejornal apresentou várias outras 

séries voltadas à defesa dos direitos humanos, com reportagens sobre trabalho infantil, 

exploração de mão-de-obra escrava e violência policial. 

Antes das séries do Jornal Nacional, a primeira proposta criada para oferecer aos 

telespectadores vários ângulos de um mesmo assunto foi o Globo Repórter da Rede Globo, 

pois, segundo Rezende (2000), a linguagem adotada de documentário permitiu tratar as 

notícias com mais profundidade. O programa foi exibido pela primeira vez em abril de 1973 

                                                 
4 Foi uma das séries de reportagens mais premiadas do Jornal Nacional e sua trajetória está registrada no livro 
Jornal Nacional: a notícia faz história (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p.322). 
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em caráter experimental. A estréia oficial só aconteceu em agosto do mesmo ano. Segundo 

Sacramento (2005), o programa surgiu a partir de uma série mensal de dez documentários 

chamada Globo Shell Especial e, além de ser o único programa da emissora a usar 

equipamento cinematográfico, transmitia de maneira “mais candente” informações abordadas 

superficialmente ou deixadas de lado pelos telejornais. Muniz (2001) acrescenta que Paulo Gil 

Soares, ex-diretor do Globo Repórter, a partir de sua experiência com o Globo Shell Especial, 

apresentou à direção da Globo a idéia de que se poderia fazer um programa de jornalismo 

aprofundado. 

 Assim, cada edição do Globo Repórter era produzida como um documentário de 

cinema, com linguagem e fotografia características desse meio. Além disso, os diretores 

tinham liberdade para criar e também para editar. A linguagem de cinema exigiu e trouxe para 

a televisão várias inovações: novos equipamentos, principalmente portáteis; novos técnicos; 

preocupação com enquadramento, iluminação, edição; filmagens externas sempre; entre 

outras características até então exclusivas do cinema, conforme explica o ex-editor do Globo 

Repórter, Luiz Carlos Maciel (apud MUNIZ, 2001). 

 O formato documentário foi mantido mesmo depois que o programa se tornou semanal 

e um dos motivos que contribuiu para isso foi a presença de cineastas na produção. 

Profissionais como Eduardo Coutinho, Gregório Bacic, João Batista de Andrade, Hermano 

Penna, entre outros, trabalharam, na década de 1970, no programa da Rede Globo sob a 

coordenação de Paulo Gil Soares e, em seguida, de Armando Nogueira. E estes cineastas 

utilizaram “diferentes formas de mostrar o ‘Brasil’ e seu povo”, contrariando a representação 

nacional imposta pelos militares5 e revelando principalmente a miséria no país 

(SACRAMENTO, 2005). 

 A partir de 1983, após três meses sem ser exibido, o Globo Repórter apresentou 

mudanças. Segundo Muniz (2001), o programa teve o formato modificado e passou a 

apresentar reportagens, utilizando, portanto, a linguagem dos telejornais e deixando de ter 

equipes exclusivas. No entanto, apesar das mudanças, o Globo Repórter pode ainda ser 

considerado parte do gênero documentário, como explica Souza (2004), quando diz que 

alguns programas são formatos que pertencem ao telejornalismo, mas se tornam gêneros 

diante do status alcançado com a audiência e exemplifica que os programas Globo Repórter e 

SBT Repórter (do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT) são classificados como de gênero 

documentário. 

                                                 
5 O Globo Repórter foi criado durante a ditadura militar e continuou assim por 10 anos. 
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O Globo Repórter “foi criado para suprir uma carência do público de se aprofundar no 

conhecimento de assuntos polêmicos ou de interesse geral” (TV GLOBO, 2006). Para dar 

conta da proposta, a empresa de comunicação tem uma equipe que produz as notícias em, 

aproximadamente, três semanas. O tempo de produção é bastante superior ao cotidiano das 

redações, um dos diferenciais do programa. Outra característica de destaque nas reportagens 

do Globo Repórter é a qualidade das imagens e a utilização de diversos recursos6 na etapa de 

edição, possibilitados pela disponibilização de tempo superior em relação às matérias do dia-

a-dia.  

 Entende-se que existe uma relação direta entre o fator tempo – na produção, gravação 

e edição de reportagens – e o tratamento superficial conferido às notícias nos telejornais 

diários. Assim, o programa que se propõe a apresentar abordagens mais aprofundadas de 

determinados assuntos, em geral, dispõe de mais tempo em todas as etapas de construção da 

notícia, em relação ao telejornalismo diário. No próximo capítulo está o referencial teórico 

acerca das rotinas produtivas, assim como as regras que determinam essas rotinas. Apresenta-

se ainda o repórter Marcelo Canellas e como começou a utilizar a edição invertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Geralmente os recursos de edição, como slow e fusão, são utilizados para suavizar o corte ou transição entre 
uma cena e outra. Outros recursos permitem a finalização no áudio, inserindo músicas ou efeitos sonoros. 
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3 ROTINAS DE PRODUÇÃO EM TELEJORNALISMO 

 

Considerando o caminho a ser percorrido para a realização deste estudo em que o foco 

está sobre um elemento da rotina de trabalho do processo produtivo telejornalístico – a edição 

de reportagens – acredita-se que o referencial teórico acerca do newsmaking (produção de 

notícias) é o mais adequado.  

As pesquisas sobre emissores no campo da comunicação de massa são recentes – têm 

cerca de cinqüenta anos –, mas os estudos acerca das fases de produção das notícias já são 

considerados tão relevantes quanto aqueles que tratam das mensagens e seus efeitos. 

Conforme defende Traquina (2005, p.14), “é indubitavelmente claro que não é possível 

compreender as notícias sem uma compreensão da cultura dos profissionais que dedicam as 

suas horas e, às vezes, as suas vidas, a esta atividade”. Da mesma maneira, Wolf (2002, 

p.184) acredita que não basta conhecer “os sistemas de valores, de representações, de 

imaginário colectivo que eles (os meios de comunicação de massa) propõem, mas também o 

modo, os processos, as restrições e as limitações em que tudo isso acontece”. 

Posada (1992) explica que são duas as tendências nos estudos dos emissores. Uma 

delas estuda os emissores em relação a características sociológicas e culturais, assim, o 

interesse está nos fatores externos ao meio de produção. A segunda tendência enfatiza a 

“lógica dos processos” da comunicação de massa. Nesta, encaixa-se o conceito de 

newsmaking, teoria de abordagem sócio-cultural cujo questionamento básico, segundo o autor 

citado acima, está relacionado à ligação entre a imagem do mundo difundida pelos meios e o 

processo cotidiano de construir notícias. Conceito reforçado pelas palavras de Wolf (2002, 

p.183): “os recentes estudos sobre a produção de notícias relacionam a imagem da realidade 

social, fornecida pelos mass media, com a organização e a produção rotineira dos aparelhos 

jornalísticos”. 

As pesquisas com enfoque no newsmaking levam em consideração critérios como 

noticiabilidade, estrutura organizacional dos veículos de comunicação, construção da 

audiência e rotinas de produção. Trata-se, portanto, do modelo produtivo responsável pela 

geração da notícia. Em outras palavras, são estudos sobre os emissores e sobre os processos 

produtivos na comunicação de massas. Segundo Wolf (2003, p.194), a abordagem do 

newsmaking se ocupa em investigar que imagem do mundo é passada pelos noticiários e 

como essa imagem se relaciona com as exigências da rotina de produção nas redações. Assim, 

a base desses estudos está nos seguintes aspectos: “a cultura profissional dos jornalistas; a 



 18

organização do trabalho e dos processos de produção. As conexões e as relações entre os dois 

aspectos constituem o ponto central desse tipo de pesquisa”.  

Atualmente, no Brasil, vários pesquisadores têm se interessado em estudar o trabalho 

dos emissores e as rotinas produtivas, utilizando a abordagem do newsmaking em seus 

trabalhos, como é o caso de Murad (2002), que trata principalmente da reconfiguração das 

práticas jornalísticas a partir do que considera uma convergência multimídia, referindo-se à 

internet, e o conseqüente surgimento de novos critérios de noticiabilidade.  

Lacerda, Pereira e Santos (2005) também se baseiam no newsmaking para tratar do 

cotidiano dos jornalistas que trabalham na Secretaria de Imprensa e Divulgação da 

Presidência da República. A investigação foi a respeito das rotinas e estratégias utilizadas 

pelos funcionários da secretaria, com objetivo de analisar o papel dos assessores de imprensa 

no agendamento e construção do noticiário sobre o presidente brasileiro Luis Inácio Lula da 

Silva.  

Em uma análise de quatro matérias da editoria de política do Jornal da Globo, 

noticiário da TV Globo, Budó (2004) aborda os critérios utilizados pela emissora para 

alcançar credibilidade e ética na transmissão de informações. Trata-se de uma crítica da 

objetividade jornalística como estratégia de suposta isenção política. Também em um estudo 

da área de telejornalismo, Kneipp (2005) tratou da quebra de um padrão na rotina de um 

telejornal, através de um estudo de caso do SPTV 2ª edição – telejornal regional da TV Globo 

na grande São Paulo, com enfoque sobre a edição do dia doze de maio de 2000. A 

pesquisadora analisa os fatores e critérios que levaram à transmissão, durante todo programa, 

de imagens brutas, sem qualquer tipo de narração e edição, de um conflito entre professores 

grevistas e o então governador de São Paulo, Mário Covas.      

Pereira (2004) direciona seu estudo para a rotina de produção de notícias on-line, a 

partir do estudo de caso do noticiário Últimas do sítio CorreioWeb. Os objetos da pesquisa 

foram as rotinas produtivas do sítio e a forma como o jornalista se relaciona com as fontes de 

informação, outros veículos e as pessoas que acessam o conteúdo. Já Carvalho (2005) utiliza 

o newsmaking para abordar principalmente os valores-notícia, em um estudo sobre o 

tratamento do cidadão-comum no jornal Diário de Santa Maria. 

Assim, é possível notar que os estudos sobre os emissores têm despertado a atenção na 

área de pesquisa em comunicação, tratando do trabalho dos jornalistas, suas rotinas e critérios 

de noticiabilidade, seja na televisão, na internet ou em jornais impressos, como nos casos 

citados.  
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Quanto aos aspectos metodológicos das pesquisas que abordam o newsmaking, é 

comum a utilização da técnica da observação participante para obter informações sobre as 

rotinas produtivas dos veículos de comunicação de massa. O pesquisador acompanha o 

cotidiano da redação e o trabalho que ali se desenvolve. 

Um dos primeiros passos para a produção de notícias, segundo Tuchman (apud 

WOLF, 2002, p.189) é o enquadramento de todos os acontecimentos em classificações 

elaboradas propositadamente, devido à quantidade de fatos que acontecem a cada momento. 

Portanto, os veículos de comunicação precisam cumprir algumas obrigações:  

 
1. devem tornar possível o reconhecimento de um facto 

desconhecido (inclusive os que são excepcionais) como 
acontecimento notável. 

2. devem elaborar formas de relatar os acontecimentos que não 
tenham em conta a pretensão de cada facto ocorrido a um 
tratamento idiossincrático.  

3. devem organizar, temporal e espacialmente, o trabalho de modo 
que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados 
de uma forma planificada. Estas obrigações estão relacionadas 
entre si. 

  
 

Na produção de notícias da comunicação de massa há dois lados a serem considerados, 

segundo Wolf (2002, p.189): a cultura profissional, repleta de convenções relativas às funções 

dos órgãos de comunicação e dos jornalistas na sociedade; à concepção de notícia e “às 

modalidades que superintendem à sua confecção”, formando uma série de paradigmas e 

práticas profissionais utilizadas rotineiramente; e por outro lado, “há as restrições ligadas à 

organização do trabalho, sobre as quais se criam convenções profissionais”, as quais 

determinam o conceito de notícia e legitimam todo o processo de produção. Surgem, assim, a 

rotinização e os critérios de noticiabilidade, indispensáveis nas redações. 

A noticiabilidade é um conjunto de características pré-estabelecidas e que devem estar 

presentes nos acontecimentos para se tornarem notícias. Segundo Tuchman (apud Wolf, 2002, 

p.190), a noticiabilidade está diretamente relacionada à rotinização das práticas produtivas, já 

que “sem uma certa rotina de que podem servir-se para fazer frente aos factos imprevistos, as 

organizações jornalísticas (...) falhariam”.  

Segundo Wolf (2002, p.195-223), as rotinas produtivas podem ser divididas em três 

fases: recolha, seleção e apresentação da notícia. A recolha está relacionada com a busca de 

“materiais necessários para se dar forma a um noticiário ou a um jornal”. A seleção 

compreende a organização do material que chega à redação e também a triagem do mesmo. 
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Seria o processo de pré-edição da notícia. A terceira fase – a apresentação – diz respeito à 

preparação do material para ser exibido nos noticiários conforme o formato e o tempo do 

programa. Em relação a esta última fase, cabe ressaltar que, dentro das rotinas produtivas de 

televisão, em especial no trabalho de construção da notícia, é relevante o conceito de editing, 

que explica o processo de recontextualização dos acontecimentos através do tratamento ou 

edição das informações. Assim, segundo Wolf (2002, p.244), as fases iniciais de construção 

das notícias descontextualizam os fatos do cenário social, histórico, político, econômico ou 

cultural em que se passam para adequá-los “às exigências de organização do trabalho 

informativo”. Já na fase da edição, o que ocorre é a recontextualização dos acontecimentos, 

“mas num quadro diferente, dentro do formato do noticiário”. O conceito de highlighting 

também faz parte deste processo de editing e pode ser definido como a focalização da atenção 

da notícia nas características mais relevantes do fato e a anulação do que é considerado 

previsto ou que não represente algo realmente importante e novo. O highlighting aplica-se a 

todos os elementos de uma reportagem, caracterizando-se, por exemplo, pelo realce dos gritos 

de pessoas em uma reportagem sobre uma manifestação em detrimento da narrativa do 

repórter ou pela entrevista de alguma autoridade que cause impacto no conteúdo final da 

reportagem.  

Conhecendo-se o referencial teórico, considera-se importante, para melhor 

compreensão do objeto de estudo, apresentar os elementos das reportagens telejornalísticas e 

as regras usuais de edição. Estes aspectos são abordados a seguir. 

 

 

3.1   OS ELEMENTOS DA REPORTAGEM TELEJORNALÍSTICA 

 
 Dizer que as produções de televisão são constituídas de áudio e vídeo é cair no lugar-

comum. Entretanto, estas características podem ser desdobradas em muitas outras dependendo 

do produto. No caso das reportagens telejornalísticas alguns elementos devem ser levados em 

consideração no momento da edição.  

 

 

3.1.1   Imagem 

 

 A imagem é o elemento de destaque da televisão frente aos outros meios de 

comunicação. Em um jornal impresso, por exemplo, a imagem é um momento, um recorte da 
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realidade captado pelo repórter fotográfico. Uma fotografia é muito representativa, mas 

imóvel. No rádio, as imagens ficam por conta da imaginação dos ouvintes, que precisam 

interpretar tudo o que está sendo descrito pelo locutor. A televisão, por outro lado, apresenta 

imagens em movimento, que funcionam como um elemento a mais e exclusivo no processo 

de difusão das informações. 

 Segundo Brasil (2005), a imagem desenvolveu-se como representação, imitação e 

transformou-se em perspectiva, ilusão e figuras em movimento, até ser considerada, hoje, um 

novo conceito de conhecimento. Em telejornalismo, a imagem atrai a atenção dos 

telespectadores. Mas não somente ela. Conforme afirma Pereira Junior (apud Brasil, 2005, 

p.9), a imagem televisiva “não se basta a si própria, não se esgota em si mesma, já que não é 

autoexplicável. Se uma imagem pode valer por mil palavras, há momentos em que, talvez, 

nem mil imagens consigam expressar o poder polissêmico de uma única palavra”. Por isso, as 

reportagens telejornalísticas são também compostas de offs. 

 

 

3.1.2   Off 

 

 O texto gravado pelo repórter ou apresentador e que se ouve enquanto são exibidas as 

imagens de uma reportagem é chamado de off. Na reportagem, o repórter condensa no off as 

informações que levantou no local do acontecimento e a partir das entrevistas que realizou. É 

a narração, uma explicação para o que os telespectadores observam nas imagens. Curado 

(2002, p.173) ressalta a importância do texto na televisão: “A TV precisa da imagem, mas 

precisa mais da palavra. A imagem na TV não importa, do ponto de vista jornalístico, se não 

tiver o apoio do texto. É a palavra que traduz e dá dimensão ao texto”. 

 É imprescindível que o texto esteja relacionado com as imagens, enriquecendo a 

informação visual. Paternostro (1999) explica que o texto não deve descrever o que está sendo 

visto – isso seria redundante e cansativo – e, sim, identificar os elementos fundamentais da 

notícia. Na TV, as palavras devem ser precisas, bem escolhidas e diretas. O tempo é também 

um elemento a ser considerado nas reportagens televisivas e o telespectador não poderá, 

enquanto assiste, descobrir o significado de palavras rebuscadas, técnicas ou mal colocadas. 

Portanto, a coloquialidade é uma exigência do texto telejornalístico.  
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 3.1.3 Som Ambiente 

 

Enquanto o cinegrafista grava as imagens para a reportagem, o som ambiente também 

é captado pelo microfone existente na câmera. São os ruídos de carros passando, pessoas 

conversando, manifestantes gritando palavras de ordem ou outros sons do local que conferem 

realismo à matéria e contextualizam o fato. Certamente, o telespectador consideraria muito 

estranho assistir uma reportagem sobre um show musical ou sobre uma manifestação política 

e só ouvir a voz do próprio repórter explicando o acontecimento, sem o som captado no local. 

Por isso, o som ambiente precisa ser valorizado no momento da edição. É um elemento 

importante na narrativa jornalística. 

 

 

3.1.4. Trilha Sonora 

 

A trilha sonora – músicas, vinhetas, sons ilustrativos – é um componente inserido no 

processo final de edição, a partir de uma mídia de áudio, geralmente musical, que serve para 

tornar mais atrativa a produção. É um complemento e não cabe em todas as reportagens ou 

programas, mas em séries especiais de telejornalismo, produções de variedades, tais como: 

arte, moda ou comportamento. A trilha sonora é mais utilizada em assuntos que fogem do 

cotidiano das notícias. 

 

 

3.1.5 Passagem 

 

Durante a passagem, o repórter aparece no vídeo, narrando informações gravadas no 

próprio local do acontecimento. Funciona como um elemento que marca a presença do 

repórter de televisão na apuração da notícia. É o momento em que ele empresta sua 

credibilidade e se torna diretamente responsável pelas informações perante o telespectador. 

 

 

3.1.6 Sonora 

 

A sonora é a entrevista gravada de uma autoridade, uma testemunha da notícia, um 

telespectador, enfim, alguém que tenha algo a complementar sobre a notícia apresentada. É a 
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sonora que dá embasamento à reportagem. É onde é expressa a opinião, um ponto de vista, 

complementada uma informação que não poderia ser dita pelo repórter, por ele não fazer parte 

da notícia, apenas relatá-la. 

 

 

3.1.7 Arte 

 

A arte é um elemento criado graficamente por computador para passar informação 

escrita, numérica ou estatística que seja importante ressaltar na notícia. Também serve para 

apresentar simulações ou reconstituições. A criação é feita pela equipe de arte da emissora a 

partir das informações fornecidas pelos jornalistas. 

 

 

 

3.2   O USO DOS ELEMENTOS 

 

 São, de fato, diversos os elementos que podem compor uma reportagem de televisão. 

O mais importante é que exista equilíbrio entre todos eles e que seja dada a cada um o espaço 

proporcional que tornará a reportagem mais atrativa e compreensível ao telespectador. Os 

critérios de limite na utilização são definidos pelos editores de cada programa ou telejornal. 

Eles definem que característica deve ser sobrepor à outra, de acordo com a linha editorial de 

cada programa.  

 Existem também algumas regras mais específicas para a edição, que visam organizar o 

trabalho, tais como: utilizar “tempo de 20 segundos para cada sonora” ou não montar “off 

longo seguido de sonora curta ou off  curto seguido de sonora longa” (BARBEIRO e LIMA, 

2005, p.101), entre outras. Essas regras foram construídas a partir das experiências empíricas 

nas redações de televisão e tem como objetivo tornar o produto final de fácil entendimento 

para o telespectador e também evitar que a atenção seja desviada. A seguir são apresentadas 

regras que compõem alguns manuais de telejornalismo e que são utilizadas usualmente pelas 

emissoras brasileiras. 
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3.3   OS MANUAIS DE TELEJORNALISMO E A EDIÇÃO 

 

A edição é um elemento fundamental no processo de produção do telejornalismo. É o 

momento em que os interesses da empresa, do repórter, dos editores, ou outras instâncias 

envolvidas, podem interferir no produto final. Também é o momento em que as imagens e os 

áudios são finalizados de acordo com aquilo que os editores crêem que seja do agrado dos 

telespectadores. Braga (2001) ressalta a importância do processo de edição:  

 
mesmo que a edição não seja citada isoladamente como fator determinante, é nela 
que se configuram os interesses da emissora de TV enquanto empresa comercial, 
fonte de informação e entretenimento e parte de uma estrutura social, política, 
econômica e cultural. 
  

 

Wolf (2002, p.244) apresenta outro aspecto que explica a relevância da edição. O autor 

defende que a preparação dos acontecimentos para se encaixarem no formato dos telejornais 

“consiste, precisamente, em anular os efeitos das limitações provocadas pela organização 

produtiva, para ‘restituir’ à informação o seu aspecto de espelho do que acontece na realidade 

exterior”. Isso significa que, ao passar por todas as fases de produção individualmente, o fato 

é retirado de seu contexto e o processo de edição busca recontextualizar o acontecimento para, 

então, ser apresentado ao público. 

Editar é o último passo dos emissores no que diz respeito à seleção de informações. As 

imagens e os áudios captados pela equipe de reportagem que estão na ilha de edição7 

passaram antes por uma série de filtros e foram submetidos aos valores-notícia até chegar a 

serem produzidos e, finalmente, editados. Sobre esta etapa do processo de produção, Altheide 

(apud WOLF, 2002, p.245) afirma que: “o fundamento principal da atividade de edição nos 

noticiários é transformar o acontecimento numa história com início, uma parte central e um 

fim”. O processo para a transformação do acontecimento é assim descrito por Wolf (2002, 

p.245): 
 

 A edição destina-se, portanto, a dar uma representação sintética, necessariamente 
breve, visivelmente coerente e possivelmente significativa do objeto da notícia (...). 

                                                 
7 Ilha de edição é o local onde os editores montam o material obtido para a reportagem, ou seja, realizam o 
processo de reconstrução da notícia para que ela seja apresentada ao público. As ilhas podem ser lineares – 
constituídas de uma máquina player e uma recorder, sendo a primeira a que reproduz a fita bruta trazida pelo 
repórter e a segunda aquela em que se monta a seqüência desejada para a matéria – ou não-lineares – constituída 
de um computador, no qual são armazenadas e digitalizadas as informações gravadas na fita e, através de um 
programa, é realizada a montagem da matéria, sendo possível acessar qualquer ponto quase imediatamente, sem 
a necessidade de retroceder a fita.  
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Filmar imagens que acompanham uma notícia, já tendo em mente a possível 
montagem que será feita, significa concentrar-se nos aspectos considerados 
profissionalmente mais idôneos para ilustrar o acontecimento, ou seja, agir com 
base nos valores-notícia. (...). [Isso] também é realizado em termos de áudio, 
deixando o som original nos pontos e momentos fortes do acontecimento filmado, e 
atenuando-o, em contrapartida, para sobrepor a ele a voz do jornalista, nos 
momentos “fracos”.  
 

 

Isso tudo representa o poder da edição em focar, moldar e modificar as informações 

captadas pelos repórteres e passadas aos telespectadores. Considerando-se, então, a 

importância conferida à edição, existem manuais e regras que pretendem ensinar a melhor 

maneira de editar. De forma geral, os manuais e as redações de telejornalismo primam pela 

edição seguindo os seguintes passos: decupagem da fita (análise do material gravado), escrita 

e gravação de offs, montagem da seqüência de offs e sonoras e, por fim, a cobertura com as 

imagens.  

Bittencourt (1993) indica, em seu manual de telejornalismo, a utilização das imagens 

no último momento da edição. O autor defende a seguinte seqüência para o processo a ser 

utilizado no cotidiano das redações: montagem da estrutura ou esqueleto da matéria 

colocando, na ordem, offs, passagem e sonoras. Essa seqüência é passada da fita bruta para 

uma fita de edição. Depois de montada a estrutura da matéria na fita de gravação – ou de 

edição –, o editor insere as imagens. Barbeiro e Lima (2005) apresentam ordem semelhante 

para a edição: primeiro, a decupagem da fita para selecionar o que usar, gravação dos offs 

pelo repórter que, em seguida, são cobertos com imagens.  

 Em seu manual de telejornalismo, Paternostro (1999, p.73) defende que é 

imprescindível ao processo de edição o editor verificar quais são as imagens disponíveis e que 

correspondam ao que se pretende dizer no texto. A autora também fornece algumas dicas de 

edição, como a importância de decupar a fita da reportagem, fazer um plano de edição, 

destacar as informações que serão dadas na cabeça para que não sejam repetidas durante a 

matéria e ter em mente uma idéia base do texto. 

 Essas são algumas das regras para edição que compõem os manuais de telejornalismo. 

Entretanto, assim como existem as regras, há exceções: alguns profissionais têm a tendência 

de alterar as rotinas produtivas. É o caso do repórter Marcelo Canellas que utiliza a edição 

invertida em suas séries de reportagens para o Jornal Nacional ou no programa Globo 

Repórter da Rede Globo. 
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3.4  MARCELO CANELLAS E A EDIÇÃO INVERTIDA: CONTRARIANDO A ROTINA 

 

Marcelo Canellas, repórter da TV Globo, é formado em Jornalismo pela Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). Ainda estudante, trabalhou na editoria de polícia do jornal A 

Razão, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 1988, passou a trabalhar na área televisiva, como 

repórter da RBS TV Santa Maria, onde permaneceu por seis meses. Em julho de 1988, foi 

contratado pela EPTV Ribeirão, afiliada da Rede Globo em Ribeirão Preto no Estado de São 

Paulo. Depois de passar pela editoria local, foi promovido a repórter de rede, cobrindo os 

acontecimentos do interior de São Paulo para o Jornal Nacional. Em 1990, foi para o Rio de 

Janeiro, contratado como repórter especial da TV Globo, função que exerce até hoje e na qual 

se especializou na cobertura de temas ligados aos direitos sociais e aos direitos humanos. A 

principal atribuição conferida ao repórter é propor e executar pautas que permitam a 

realização de reportagens especiais para o Jornal Nacional ou para o programa Globo 

Repórter, assim como, outros programas da emissora para os quais seja solicitado8.  

 No Globo Repórter, Canellas aprendeu a técnica da edição invertida, logo que 

começou a trabalhar no programa, em 1994. Na época, era a técnica mais usada no programa, 

mas com o tempo, acabou caindo em desuso. “Fiquei fascinado pelas possibilidades que o 

método trazia à narrativa e, por isso, fui seu entusiasta desde o princípio”, relata Marcelo 

Canellas. Ele explica porque o Globo Repórter possibilita esta técnica:  

 
Na verdade, esta técnica é uma herança do documentário. Em sua gênese, na década 
de 70, o Globo Repórter era feito por documentaristas. Existem, de fato, algumas 
aproximações entre o documentário e a grande reportagem de TV. Uma delas é a 
possibilidade de contar com um pouco mais de tempo para preparar um programa, 
o que permite um cuidado estético maior. 
 

 

Assim, apesar de não ser mais utilizada pela maioria dos jornalistas, a edição invertida 

ainda é a técnica escolhida por Marcelo Canellas para finalizar suas reportagens. No próximo 

capítulo descreve-se a metodologia adotada para este trabalho, para então se descrever os 

procedimentos utilizados na edição invertida. 

 

 

 

 

                                                 
8 Trajetória segundo relato do próprio repórter Marcelo Canellas, por e-mail. Ver ANEXO A.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho possui caráter descritivo-exploratório, pois além de descrever as 

características de determinada técnica, busca maior familiaridade com o problema de pesquisa 

com o objetivo de torná-lo explícito ou construir hipóteses.  

 A abordagem deste estudo é qualitativa, considerando que se buscou, primeiro, 

elucidar questões a respeito das práticas da edição invertida, através da descrição das rotinas 

de produção do material produzido pelo repórter Marcelo Canellas. Em um segundo 

momento, buscou-se descrever e analisar as rotinas produtivas de uma emissora de televisão 

de abrangência regional, com a finalidade de se verificar até que ponto as práticas de edição 

invertida podem ser aplicadas e que contribuições podem trazer no processo de construção da 

notícia.  

Os procedimentos envolvidos na pesquisa iniciaram com a uma revisão bibliográfica, 

relacionada aos temas: história do telejornalismo, jornalismo e newsmaking. Em seguida, 

utilizou-se o método do estudo de caso para elucidar questões a respeito do trabalho 

desenvolvido pelo repórter Marcelo Canellas na Rede Globo, mais especificamente sobre a 

edição invertida, e também para descrever e analisar as rotinas produtivas de uma emissora de 

abrangência regional. De acordo com Yin (2001, p.32), o estudo de caso é uma investigação 

de um “fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real”. Souza (2004, p.371) 

apresenta o estudo de caso como uma pesquisa descritiva em que diversos “métodos e 

técnicas são combinados (desde a observação participante, às entrevistas, inquéritos, etc.) para 

investigar aprofundada e sistematicamente uma pessoa, um grupo, uma organização ou uma 

determinada ocorrência no seu contexto”.  

Apesar de todas as pesquisas de newsmaking terem a observação participante como 

instrumento de pesquisa (WOLF, 2002), no caso da descrição das rotinas produtivas do 

trabalho do repórter Marcelo Canellas isso não foi aplicado em função da atividade não ser 

diária, o que tornaria difícil o acompanhamento das rotinas produtivas. Entretanto, no que diz 

respeito a um estudo diferenciado, as técnicas de pesquisa podem ser adaptadas, como 

explicam Weber, Bentz e Hohlfeldt (2002, p.67):  

 
em se tratando de pesquisa no âmbito da comunicação, nem sempre é recomendável 
a simples aplicação de estratégias metodológicas elaboradas e testadas em outros 
contextos de pesquisa. Cada pesquisa pressupõe o delineamento do corpus teórico-
metodológico específico em função da delimitação do problema e do que se 
pretende conhecer, o que permite aperfeiçoamento e inovações nas próprias 
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metodologias. Método não é uma fórmula, um código pronto e acabado que cabe 
aplicar.  
 

 

Assim, para que as informações fossem recolhidas satisfatoriamente, decidiu-se que a 

rotina de produção das reportagens de Canellas seria detalhada pelos dados obtidos através da 

análise de documentos e da elaboração de questionários. Os questionários com perguntas 

abertas foram aplicados através de e-mail (ver ANEXOS A, B, C e D ). A técnica da coleta de 

informações foi adaptada às funções exercidas pelos profissionais que usualmente costumam 

trabalhar com o referido repórter no desenvolvimento da edição invertida, sendo assim, cada 

um – conforme o cargo – recebeu um roteiro específico de perguntas. Os questionários foram 

elaborados com base no referencial teórico do newsmaking e do editing (Wolf, 2002).  

O contato com a TV Globo foi realizado diretamente através do repórter Marcelo 

Canellas, entretanto, de acordo com as regras da emissora, o processo foi centralizado pelo 

Projeto Globo e Universidade (PGU), departamento da empresa que coordena os contatos 

entre pesquisadores e jornalistas. O direcionamento final dos questionários foi feito pela 

empresa de comunicação. O formulário exigido pelo PGU para encaminhamento dos 

questionários foi enviado, assim como as perguntas, no dia 30 de agosto de 2006.  

Os questionários foram direcionados para profissionais que atuam nas seguintes 

funções e trabalham diretamente com o repórter Marcelo Canellas: dois (2) editores de 

imagem, dois (2) editores de texto, dois (2) cinegrafistas, um (1) repórter (Marcelo Canellas) e 

um (1) editor-chefe, sendo este último do programa onde Canellas procura utilizar mais a 

técnica: o Globo Repórter. A amostra foi intencional não-probabilística. Desses, quatro 

responderam em tempo hábil: Marcelo Canellas, o cinegrafista Lúcio Alves, o editor de texto 

Saulo De La Rue e o editor de imagens João Marcos Rocha. 

Já o trabalho na RBS TV Santa Maria é baseado em uma rotina diária, o que permitiu a 

utilização da observação participante. Segundo Wolf (2002, p.167), a observação participante 

é o procedimento comum a todas as pesquisas de newsmaking, pois por meio dela “é possível 

reunir e obter, sistematicamente, as informações e os dados fundamentais sobre as rotinas 

produtivas que operam na indústria dos mass media”. A abordagem adotada foi etnográfica, 

que conforme Schlesinger (apud WOLF, 2002, p.167) “permite a observação, teoricamente 

orientada, das práticas sociais efectivas que dão lugar a produção cultural”. 

A finalidade da observação participante foi verificar as práticas usuais de edição, além 

de analisar até que ponto a técnica de edição invertida pode ser utilizada e as possíveis 

contribuições da técnica na construção da notícia. De acordo com Duarte e Barros (2005, 
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p.125) “a pesquisa participante consiste na inserção do pesquisador no ambiente natural de 

ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação investigada”.  

Assim, freqüentando-se a redação da RBS TV Santa Maria durante uma semana – de 

trinta de outubro a três de novembro de 2006 –, no horário das oito da manhã às dezenove e 

vinte da noite, foi possível acompanhar as rotinas produtivas, além de conversar com os 

jornalistas e, através de entrevistas informais com perguntas abertas, conhecer a opinião deles 

a respeito da utilização da técnica da edição invertida.   

 A escolha do veículo deu-se por ter sido a primeira emissora de televisão na qual 

Marcelo Canellas trabalhou e por ser caracterizada como uma emissora de porte médio dentro 

da RBS TV no Rio Grande do Sul, com recursos que, hipoteticamente, permitiriam a utilização 

da técnica da edição invertida. Outro fator determinante na escolha foi o fato da empresa 

realizar não apenas trabalhos jornalísticos diários, mas também séries de reportagens e 

documentários, gêneros que possibilitam, também hipoteticamente, a aplicação da técnica. 

A RBS TV Santa Maria possui doze pessoas trabalhando na área de telejornalismo, 

entre elas: uma (1) coordenadora de telejornalismo, dois (2) editores, três (3) repórteres, uma 

(1) repórter/cinegrafista, quatro (4) cinegrafistas e uma (1) estagiária de produção, sendo que 

todos estavam trabalhando no período em que observação participante foi realizada. 

Os dados obtidos tanto na aplicação de questionários, quanto na observação 

participante foram analisados conforme as seguintes fases da produção informativa propostas 

por Wolf (2002): recolha, seleção e apresentação. A primeira fase, que compreende a recolha, 

foi apenas descrita no trabalho, uma vez que, o foco do estudo não está nesta fase e sim, na 

organização e seleção do material que chega a redação e também no editing e na apresentação 

da notícia ao público. A descrição das rotinas pesquisadas e a análise dos dados são 

apresentadas a seguir. 
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5. CONSIDERAÇÕES SOBRE DUAS ROTINAS PRODUTIVAS 

 

 O trabalho do repórter Marcelo Canellas é bastante diferenciado em relação ao que 

acontece com a equipe da RBS TV Santa Maria. Cada uma das rotinas é descrita a seguir, para 

melhor compreensão do objeto de estudo e para possibilitar a análise das duas, além de 

verificar a possibilidade de utilização da edição invertida na RBS TV Santa Maria. 

 

 

 

5.1 A EDIÇÃO INVERTIDA E A ROTINA PRODUTIVA DE MARCELO CANELLAS 

 

 A edição invertida, conforme a definição do repórter Marcelo Canellas, “é uma técnica 

que consiste em montar as imagens, entrevistas, ruídos, pausas, silêncios – enfim, todos os 

elementos narrativos do telejornalismo – com exceção do texto, que é escrito a posteriori”9. 

Segundo Canellas, a reportagem fica praticamente pronta, como se fosse para ir ao ar, mas 

sem texto, que é escrito na última etapa com base nas imagens já editadas. Canellas explica 

que o bloco de imagens é montado seguindo um roteiro:  

 
É claro que o editor de imagens não “adivinha” o que o repórter vai escrever. 
Depois da coleta do material na rua e da decupagem detalhada de tudo o que foi 
gravado, a equipe responsável (repórter, repórter cinematográfico, produtor, editor 
de texto, editor de imagem) se reúne para discutir um roteiro de edição. Neste 
roteiro, que depois da discussão é preparado pelo editor de texto, além da indicação 
das entrevistas que serão usadas, há uma descrição narrativa com as informações 
visuais e de texto que deverão constar na reportagem. É uma espécie de 
“amarração” que liga as várias sonoras e que traz uma sugestão aproximada do 
tempo que deverá existir em cada off. De posse do roteiro de edição, o editor de 
imagem põe mãos à obra, normalmente acompanhado pelo repórter e pelo editor de 
texto. 
 

 

 Desta maneira, pode-se perceber que o processo de edição invertida possui diferenças 

em relação à seqüência usual de edição de reportagens telejornalísticas exposta no Capítulo 

Três.  

 Marcelo Canellas começou a utilizar a edição invertida em sua primeira grande 

reportagem para o Globo Repórter. Segundo o repórter, porque ficou fascinado com as 

“possibilidades que o método trazia à narrativa”. Na época, o programa utilizava amplamente 

                                                 
9 Marcelo Canellas, em entrevista por e-mail.Ver ANEXO A 
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a técnica, herança dos documentaristas que eram responsáveis pelo Globo Repórter desde a 

sua criação na década de 70. Entretanto, a edição invertida já era utilizada muito antes. 

 Na verdade, segundo o editor de texto Saulo De La Rue10, a origem da edição 

invertida está no início da história do cinema. Nos primeiros filmes, antes da invenção do 

cinema sonoro, eram as imagens que determinavam a história a ser contada. E, na Europa, 

esta continuou sendo a técnica utilizada na montagem de reportagens e documentários, 

mesmo após o surgimento do áudio, sendo conhecida e aplicada ainda hoje. De acordo com o 

editor de texto citado acima, os editores norte-americanos inverteram o processo e passaram a 

criar primeiro o texto e depois editar as imagens, seqüência seguida pela maioria dos 

brasileiros que, atualmente, trabalham em televisão. Entretanto, De La Rue é adepto da edição 

invertida, pois acredita que a técnica “recupera o valor de uma boa imagem (...), o que pode 

ser mais envolvente que um texto bem feito” e “a edição poderá ficar menos fragmentada, 

mais fluida, sem que as melhores cenas fiquem de fora”. E, assim, acredita o editor de texto, 

se a gravação for bem realizada, o editor de imagens terá mais liberdade para contar a história 

apenas com imagens e a reportagem terá uma linguagem semelhante à cinematográfica. 

 João Marcos Rocha11 também relaciona a edição invertida ao cinema. Segundo o 

editor de imagens, a técnica confere ritmo e emoção em sintonia com o assunto abordado, 

tornando a edição atraente e envolvente. Além disso, ressalta Rocha, “a montagem é feita de 

forma que a seqüência de imagens, sons e depoimentos traduzam visualmente a idéia da 

matéria” e o material gravado é aproveitado ao máximo “por não estar preso a um texto”. 

Rocha destaca a disponibilidade de tempo como fator fundamental para todo processo que 

envolve a produção de grandes reportagens: “ao contrário dos telejornais diários, podemos 

dedicar mais tempo a todas as etapas da matéria, da produção à finalização”. 

Como repórter especial da TV Globo, Marcelo Canellas tem outras preocupações e 

objetivos, que não a produção e o fechamento de reportagens diariamente. Tanto o formato 

como os temas de suas produções têm características próprias: são grandes reportagens ou 

séries, que tratam principalmente de direitos sociais e direitos humanos. A rotina produtiva 

inicia com a sugestão de pautas relacionadas a estas áreas e, quando aceitas, discute-se 

detalhadamente o roteiro de gravação, com a participação de toda a equipe responsável – 

repórter, repórter cinematográfico, produtor, editor de texto e editor de imagens – pela 

produção da reportagem ou série. Os cinegrafistas que acompanham Canellas costumam 
                                                 
10 Editor de texto do programa Globo Repórter, em entrevista concedida por e-mail em 31 de outubro de 2006. 
Ver ANEXO C. 
11 Editor de imagens do Globo Repórter, em entrevista concedida por e-mail em 6 de novembro de 2006. Ver 
ANEXO D. 
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conhecer o trabalho do repórter e sabem a maneira de agir como, por exemplo, começando a 

gravar já quando o entrevistado está sendo abordado pela primeira vez, evitando que se perca 

alguma expressão ou fala espontânea e interessante. 

 Segundo Lúcio Alves12, o cinegrafista “possui toda a liberdade para criar uma 

linguagem visual para a reportagem”, mas sem afastar a possibilidade de sugestões do 

repórter. Canellas explica que essa liberdade proporciona agradáveis surpresas, pois o 

profissional talentoso busca sempre inovar e, muitas vezes, imagens que não estavam 

previstas acabam se tornando as principais. Alves ressalta a importância da inovação e mostra 

que a harmonia de idéias entre repórter e cinegrafista são imprescindíveis, sobretudo quando 

se pretende produzir uma reportagem baseada principalmente nas imagens:  

 
sempre tento fazer imagens diferenciadas, com um ângulo inovador, que não é 
normalmente percebido pelas pessoas. Certa vez, copiei um pedaço do texto escrito 
pelo repórter Marcelo Canellas, feito especialmente para uma série de reportagens 
sobre o cerrado, que diz que o belo está no detalhe, na minúcia. Apliquei o 
conselho ao meu trabalho, pois é com detalhes que se consegue prender a atenção 
do público. 
 

 

Quanto à gravação, o editor de imagens João Marcos Rocha adverte que os cuidados 

com a captação vão além da estética, pois a imagem deve estar contextualizada ao fato e 

representar um significado. 

Após a fase de gravação ou recolha (WOLF, 2002), com o material detalhadamente 

decupado, a equipe se reúne para discutir um roteiro de edição. De acordo com Canellas, o 

editor de texto prepara o roteiro, que deve conter a indicação de time code13 das entrevistas 

que foram selecionadas e a descrição narrativa das informações visuais e textuais que devem 

fazer parte da reportagem. Assim, a equipe tem uma seqüência que liga as entrevistas e 

determina o tempo aproximado de cada off. A próxima etapa da edição invertida é a 

montagem do bloco de imagens, responsabilidade do editor de imagens, geralmente, 

acompanhado do editor de texto e do repórter. Com a reportagem estruturada, constituída de 

quase todos os elementos narrativos do telejornalismo, o repórter passa a redigir o texto dos 

offs. 

                                                 
12 Repórter cinematográfico que trabalha com Marcelo Canellas, em entrevista concedida por e-mail em 14 de 
setembro de 2006. Ver ANEXO B. 
13 O time code é a marcação em horas, minutos, segundos e décimos de segundos de uma gravação. O código 
que fica gravado na fita e permite a localização de determinada cena com mais facilidade através da anotação do 
número.  
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 O diferencial da edição invertida, segundo Canellas, é justamente a valorização de 

todos os elementos narrativos, cada qual com seu significado especial: 
 
A multiplicidade de elementos narrativos é uma das características mais 
importantes do texto de televisão, e em todos eles existe linguagem, significação, 
conteúdo. O que confere relevância de significado a uma reportagem de TV é a sua 
capacidade de informar as pessoas através da articulação criativa desses vários 
elementos narrativos, da qual o texto escrito é apenas uma de suas partes 
constitutivas. Sem contar que o roteiro narrativo que deverá orientar a edição de 
imagem já contempla todas as informações que o programa deverá apresentar, 
cabendo ao repórter que redigirá o texto final, única e exclusivamente dar forma ao 
conteúdo. 
 

 

Canellas explica que, apesar da imagem ser o aspecto principal das reportagens e o elemento 

que norteia toda a edição, a redação do texto também tem a sua importância e recebe o 

mesmo tratamento cuidadoso, possibilitando ao repórter exercitar seu estilo de escrita e 

proporcionando “um prazer insuperável: o de encontrar a palavra mais adequada, a frase mais 

apropriada, a expressão mais precisa para relatar uma situação visual”.  

 Os jornalistas da RBS TV Santa Maria trabalham com matérias factuais, que precisam 

ser produzidas, gravadas e editadas poucas horas ou minutos antes de serem transmitidas. Para 

verificar a possibilidade dessa emissora, que é baseada em telejornalismo diário – mas que 

também realiza séries de reportagens e programas especiais – utilizar a técnica de edição 

invertida, deve-se atentar para a rotina de produção e opinião dos profissionais da RBS, 

descritas a seguir. 

 

 
  

5.2 A ROTINA PRODUTIVA DA RBS TV SANTA MARIA E A EDIÇÃO USUAL 

 

 O telejornalismo da RBS TV Santa Maria é responsável pela produção da parte local 

de dois telejornais, o Jornal do Almoço – transmitido ao meio-dia – e o RBS Notícias – 

transmitido às 19 horas – e pelo envio de material jornalístico da região para o restante do 

estado ou país. A emissora pertence a um grupo de 12 empresas de comunicação no Rio 

Grande do Sul, cuja sede principal é em Porto Alegre.  

A RBS TV Porto Alegre é responsável pela parte estadual dos telejornais do Grupo 

RBS. Já os programas produzidos pela emissora de Santa Maria são transmitidos para a região 

central do Estado, englobando 38 cidades e, eventualmente, para todo o estado, em caso de 

telejornais especiais. Os repórteres da RBS TV Santa Maria também podem produzir séries 
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especiais e documentários para serem exibidos para todo o Rio Grande do Sul ou pela TV 

COM. 

A equipe de telejornalismo é constituída por uma (1) coordenadora de telejornalismo, 

dois (2) editores, (3) três repórteres, uma (1) repórter/cinegrafista, quatro (4) cinegrafistas e 

uma (1) estagiária de produção. Quanto às funções, a coordenadora é responsável por 

supervisionar e organizar o trabalho dos demais profissionais, oferecer assuntos para a rede 

estadual ou nacional, editar matérias e finalizar e apresentar o Jornal do Almoço. Os 

repórteres são responsáveis pela produção, apuração e, eventualmente, pela edição de 

matérias que eles produzem. Já os editores fazem a edição, elaboração final dos programas e a 

apresentação, podendo realizar reportagens quando necessário. A repórter/cinegrafista 

trabalha fora de Santa Maria e cobre os acontecimentos na cidade de Cachoeira do Sul, 

enviando o material para ser editado e veiculado na sede da emissora. Os cinegrafistas 

acompanham os repórteres na gravação das matérias, assim como, podem fazer imagens sem 

a presença do repórter quando há necessidade de material para complementar alguma 

reportagem e fazem as gravações em estúdio. A estagiária é responsável por colaborar na 

produção de matérias e notas. 

A redação da emissora de televisão funciona no mesmo local da redação do jornal 

Diário de Santa Maria e é constituída de mesas que comportam cinco telefones e cinco 

computadores – que possuem programas para construção dos espelhos14 dos telejornais, para 

acesso aos espelhos de Porto Alegre e para troca de informações por internet. As duas ilhas de 

edição linear ficam ao lado da redação e não há ilha não-linear. O switcher 15 fica ao lado do 

estúdio, que possui uma bancada em frente ao cenário e duas câmeras, além de equipamentos 

de iluminação.  

Durante o período observado na redação da RBS TV Santa Maria, a maioria das 

atividades pode ser denominada como rotineiras, excluindo-se raras exceções, como a 

transmissão ao vivo do Jornal do Almoço, no dia dois de novembro de 2006, direto da 

Multifeira de Santa Maria (Feisma) e não do estúdio. As exceções não serão consideradas na 

descrição. 

                                                 
14 Espelho é o roteiro de um telejornal, no qual ficam relacionadas, na ordem de apresentação, as chamadas de 
cada reportagem, o tempo total dos blocos e do telejornal. Trata-se da visualização da estrutura do telejornal. 
Acessando cada uma das laudas do espelho é possível ver os créditos e demais informações sobre as matérias, 
como a duração de cada uma, os textos dos apresentadores e os tempos de cada reportagem.  
15 O switcher é uma sala de controle, com vários monitores e outros equipamentos que têm a função de processar 
o vídeo e combinar as imagens durante a produção, pós-produção ou apresentação de um telejornal (BONASIO, 
2002). 
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O expediente na emissora começa às oito horas da manhã. O primeiro a chegar, 

geralmente um repórter, liga o rádio, começa a fazer a ronda policial – contato com as polícias 

de Santa Maria e região para verificar o registro de algum crime ou acidente –, lê os jornais do 

dia, assim como, o editor e a coordenadora que chegam em seguida.  

A primeira atividade da equipe da manhã é a reunião de pauta, uma conversa da qual 

todos participam, onde são definidos os assuntos que serão transformados em reportagens, 

notas cobertas ou notas. Também é discutido o material já pronto e o que necessita de 

acompanhamento. Quando não há tempo para a realização de uma reportagem em função de 

um acontecimento que ocorreu próximo ao horário do Jornal do Almoço, o assunto é 

veiculado como nota ou nota coberta no telejornal e matéria completa no RBS Notícias. No 

começo da tarde, também ocorre uma nova reunião de pauta. As tarefas de cada um da equipe 

são distribuídas pela coordenadora e cada repórter fica responsável pela produção de até duas 

reportagens. Também é discutido o material que foi realizado pela equipe da manhã e o que 

necessita de acompanhamento até a hora do próximo telejornal.  

 Assim que termina a reunião de pauta, cada repórter começa a ligar para as fontes e, 

em seguida, sai para gravar as reportagens. O trabalho de quem fica na emissora envolve: 

apuração de informações por telefone por meio de contatos com os repórteres na rua e com a 

RBS TV Porto Alegre para receber orientações e oferecer matérias para serem veiculadas em 

todo Estado; organização, correção e acréscimo periódico de informações no espelho dos 

telejornais; edição do material que os repórteres gravaram, e eventual envio de material para 

Porto Alegre caso haja interesse em apresentar uma reportagem de Santa Maria para todo o 

Estado.  

A edição das reportagens é linear e os editores seguem a seqüência usual, ou seja, 

montam a estrutura com sonoras e offs e depois inserem as imagens. Para facilitar o trabalho 

dos editores, os repórteres podem deixar gravadas, junto com os offs, sugestões de trechos de 

sonoras e imagens. No entanto, segundo um dos repórteres, quando uma matéria chega à 

redação com pouco tempo para ser editada e possui sonoras longas, é preferível que o próprio 

autor da matéria a edite, pois sabe em que ponto da gravação estão as informações mais 

relevantes. Após a estruturação da reportagem na ilha de edição, são acrescentados efeitos 

como fusão, tornando a transição entre uma imagem e outra menos brusca. Assim que uma 

matéria ou nota coberta é editada, a duração é registrada no espelho para controle do tempo do 



 36

telejornal. A edição acontece durante toda manhã e tarde, de acordo com a demanda. A 

mixagem16 dos telejornais é finalizada cerca de meia hora antes da apresentação.  

No caso do Jornal do Almoço, a duração da transmissão é sempre uma previsão em 

torno de vinte minutos. Pode haver variação de acordo com o que é decidido pela RBS TV 

Porto Alegre, que define a duração dos blocos das emissoras regionais. A programação da TV 

Globo também influencia na transmissão local como, por exemplo, foi observado no dia três 

de novembro de 2006, dia em que houve veiculação em rede nacional de uma partida de 

futebol de areia e o tempo do Jornal do Almoço dependia da duração do jogo, acompanhado 

pelo aparelho de televisão que fica na redação. Por variações como esta, a equipe local precisa 

sempre contar com assuntos que possam ser veiculados tanto em um dia como no outro, assim 

não se corre o risco de ficar sem material e estas matérias podem ser veiculadas em outro 

telejornal ou no dia seguinte caso o tempo diminua. No RBS Notícias o tempo do bloco local 

varia pouco. A duração é de três minutos, podendo ser ampliada dependendo da existência de 

inserções comerciais que não foram comercializadas. O tempo dessas inserções, que não 

foram vendidas, pode ser destinado ao telejornalismo, caso haja necessidade. 

As atividades durante a tarde são bastante semelhantes às realizadas pela manhã e 

podem ser assim resumidas: leitura de jornais; contatos com fontes, equipes de reportagem, 

editores da RBS TV Porto Alegre e outras afiliadas; gravações de reportagens, e edição e 

apresentação. Após a apresentação, faz-se uma avaliação informal daquela edição do 

telejornal, especialmente se ocorreu alguma falha.  

A partir da observação realizada, foi possível perceber que as fases da rotina produtiva 

da RBS TV Santa Maria estão assim distribuídas de acordo com os critérios descritos por 

Wolf (2002): recolha, quando o repórter busca e registra informações sobre o assunto que será 

transformado em notícia, seja presenciando o acontecimento ou conversando com fontes; 

seleção, caracterizada pela triagem do material trazido pelo repórter da rua; e apresentação, 

que consiste na finalização da notícia na forma como o público irá recebê-la. Na emissora 

observada, a recolha se dá por meio de contatos telefônicos, que resultam em notas, e 

gravações externas; a seleção é o processo de edição, desde o momento da gravação do off, 

quando o repórter determina o que é mais importante a ser dito, até a montagem da matéria; e 

a apresentação corresponde à mixagem do telejornal e, enfim, à transmissão. 

                                                 
16 Mixagem é o processo de fusão do áudio captado pelo microfone da câmera (som ambiente) e do microfone do 
repórter e tem como finalidade evitar que um se sobreponha ao outro, dificultando a compreensão do que está 
sendo dito pelo repórter. 



 37

 O trabalho na RBS TV Santa Maria é intenso desde o começo da manhã até o final da 

tarde e os integrantes da equipe alternam os horários de acordo com a escala organizada no 

máximo com quatro dias de antecedência. Foi possível perceber que a maioria das atividades 

é realizada com curto prazo e esta característica – o tempo – é a mais considerada no que diz 

respeito às opiniões dos jornalistas sobre a utilização da edição invertida. Essas opiniões – 

obtidas em entrevistas informais durante o período de observação participante – são 

apresentadas a seguir. 

 

 

 

5.3 AS POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DA EDIÇÃO INVERTIDA 

 

A partir da descrição das técnicas de edição usual e invertida e das respectivas rotinas 

produtivas nas quais ambas estão inseridas, passa-se a verificar as circunstâncias em que a 

edição invertida poderia ser utilizada em emissoras de telejornalismo diário, tomando-se 

como exemplo a RBS TV Santa Maria. Essas considerações levam em conta a observação da 

rotina e a opinião dos profissionais da área.  

 Os repórteres da RBS TV Santa Maria, também responsáveis pela edição de matérias, 

têm pelo menos um ponto em comum em suas opiniões sobre a edição invertida: é preciso 

tempo para realizar e não é possível utilizar no telejornalismo diário. As séries de reportagens 

produzidas pela referida equipe da RBS são gravadas, geralmente, em dois dias e o repórter 

edita o material enquanto não há necessidade de cobrir algum acontecimento ou realizar outra 

atividade. Ou seja, o trabalho diário continua e o autor de uma reportagem especial ou de uma 

série não pode ter dedicação exclusiva para sua produção. 

 Todos os repórteres ressaltam que o mais próximo que se chega da técnica de edição 

invertida é quando as fitas são decupadas e o repórter redige os offs baseados nas imagens. 

Ainda assim, isso é feito apenas ocasionalmente e em reportagens não factuais, conforme 

explica a editora Clarissa Schwartz17, pois o repórter que cobre um fato a ser transmitido no 

mesmo dia sabe as informações mais relevantes e que devem estar presentes no off, assim 

como, o que a fonte falou de mais importante em sua sonora. Portanto, olhar toda a gravação 

seria perda de tempo. No entanto, a jornalista citada acima acredita que o fato de decupar o 

material gravado pode melhorar a qualidade das reportagens, já que pode acontecer de o 

                                                 
17 Editora da RBS TV Santa Maria em entrevista concedida em 30 de outubro de 2006. 
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repórter pensar em utilizar uma sonora e justamente aquela não ter ficado audível ou o 

cinegrafista pode ter captado uma cena diferente da proposta inicial, mas que agregaria 

conteúdo ao produto final, sem que o repórter tenha visto.  

 O repórter Celso Duarte18 acredita que apenas decupando as gravações seria possível 

obter um resultado bastante próximo da edição invertida, pois o jornalista redigiria os offs de 

acordo com as imagens e sonoras. Segundo Duarte, a técnica poderia ser utilizada em 

reportagens especiais ou em matérias de esporte como, por exemplo, o que Duarte 

presenciava na RBS TV Pelotas: um colega montava primeiro as imagens dos gols de uma 

partida de futebol e depois gravava os offs quase como se fosse uma narração ao vivo. Outro 

exemplo de situação que se aproxima da edição invertida e citado pelo repórter é diretamente 

ligada ao jornalismo diário: uma circunstância em que ocorre um acidente quase na hora da 

apresentação do telejornal e não há tempo para edição completa. A divulgação do assunto é 

solucionada com a edição de um bloco de imagens e o off é lido ao vivo pelo apresentador. 

Duarte ressalta, ainda, que não percebe de que maneira a edição invertida poderia, 

isoladamente, melhorar o resultado de uma reportagem. 

 Opinião semelhante tem a editora Michele Dias19, que acredita que para utilizar a 

técnica da edição invertida é preciso gravar a reportagem já com essa intenção. Dias afirma 

que o cinegrafista que acompanha o repórter Marcelo Canellas é orientado a começar a 

gravação desde o momento em que Canellas aborda um entrevistado, enquanto no jornalismo 

diário o repórter só tem a certeza de ter disponível aquilo que foi gravado com o microfone. A 

editora Michele Dias também acredita que a ilha não-linear, além de facilitar a edição das 

matérias, melhora em muito a qualidade das reportagens e, consequentemente, de todo o 

telejornal. Exemplo disso, citado por Dias, foi uma matéria sobre moda em que ela utilizou 

diversos efeitos de finalização e recebeu elogios dos telespectadores em relação ao produto 

final, que compararam o resultado ao obtido em reportagens especiais da RBS TV Porto 

Alegre. Segundo Dias, na RBS TV Porto Alegre existem equipamentos diferenciados e uma 

pessoa específica para finalizar as reportagens, o que confere mais qualidade visual às 

produções. 

 A repórter Ticiana Fontana20 relatou já ter utilizado a técnica de edição invertida em 

uma reportagem especial sobre a primavera. Segundo Fontana, a finalidade foi testar a técnica 

que havia sido descrita por Marcelo Canellas em uma palestra aos profissionais da RBS. A 

                                                 
18 Entrevista concedida em 31 de outubro de 2006. 
19 Entrevista concedida em 3 de novembro de 2006. 
T20 Repórter, em entrevista concedida em 1o de novembro de 2006. 
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repórter diz que só foi possível editar assim por ter tido tempo para olhar as imagens e sonoras 

e para escrever os offs. Além disso, a gravação na rua também foi feita de maneira 

diferenciada e contou até mesmo com pessoas cantando a música “Primavera” de Tim Maia. 

Uma das características mais interessantes da edição invertida, acredita Ticiana, é que pode 

ser um bom exercício para aprimorar o texto. 

 Segundo Dênis Cabreira21, pode-se dizer que o texto do off sempre fica melhor quando 

o editor conhece todas as imagens disponíveis. Assim como Ticiana Fontana, o repórter já 

utilizou a técnica da edição invertida em uma série de reportagens especiais sobre os 250 anos 

da morte de Sepé Tiaraju – índio Guarani oficializado como herói gaúcho e que lutou para 

defender o espaço dos índios no Estado. Entretanto, o repórter corrobora a opinião dos demais 

jornalistas de que é impossível utilizar a técnica no telejornalismo diário.  

 Por se tratar de uma técnica mais complexa no que diz respeito à utilização de recursos 

e tempo necessário para aplicação, não se pode considerar a edição invertida como a mais 

adequada para as matérias realizadas no dia-a-dia. Principalmente em emissoras que têm 

como objetivo atender, basicamente, a demanda de material jornalístico necessário para a 

veiculação de telejornais diários. Entretanto, existem algumas situações em que seria possível 

usar a técnica, fora do âmbito de reportagens especiais em grandes emissoras. Esse é um dos 

assuntos abordados no próximo capítulo referente às conclusões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Repórter, em entrevista concedida em 3 de novembro de 2006. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O trabalho foi desenvolvido com objetivo de apresentar uma técnica diferenciada de 

edição em telejornalismo – a edição invertida, utilizada pelo repórter Marcelo Canellas na TV 

Globo – e verificar a possibilidade de que esta técnica fosse aplicada a uma emissora de 

abrangência regional que utiliza a edição usual. A partir da revisão bibliográfica, da 

observação participante, das entrevistas e questionários, foi possível traçar um perfil das 

rotinas produtivas da equipe que trabalha com a edição invertida e da RBS TV Santa Maria e, 

assim, pôde-se chegar a algumas considerações finais. 

Considerando-se as peculiaridades de cada uma das rotinas de produção – com suas 

equipes, tempo disponível para produção de reportagens, recursos, etc. – e as opiniões dos 

profissionais consultados, pode-se dizer que aplicar a edição invertida no telejornalismo diário 

seria uma opção sem propósito. Tanto na RBS TV Santa Maria quanto em emissoras de 

abrangência nacional, as equipes trabalham principalmente com matérias factuais, o que exige 

agilidade na gravação, edição e finalização do material a ser apresentado. A edição invertida é 

uma técnica mais complexa e despende mais tempo que a usual, sendo, portanto, incompatível 

com o imediatismo do telejornalismo diário.  

 Justamente por essa característica de instantaneidade, por não ter tempo suficiente para 

ponderar, analisar e fornecer várias abordagens de um mesmo assunto, o telejornalismo é 

considerado superficial no tratamento das notícias. As reportagens especiais e programas com 

formato documentário surgiram para suprir a necessidade dos telespectadores de verem certos 

temas aprofundados e, conseqüentemente, a vontade dos jornalistas de fazerem chegar ao 

público determinados fatos tratados com a devida relevância. 

 No âmbito das reportagens especiais se insere a edição invertida, tendo como defensor 

principal o repórter da TV Globo Marcelo Canellas. Como repórter especial, ele pode fazer 

produções elaboradas desde a gravação e trabalhar com a técnica de edição invertida para 

aproveitar ao máximo as informações audiovisuais captadas e os elementos disponíveis na 

ilha de edição. Na RBS TV Santa Maria, a realidade da rotina de produção é diferente e o 

repórter que opta por produzir uma reportagem especial ou uma série precisa conciliar esta 

atividade com o trabalho diário. Neste caso, a edição invertida poderia ser uma opção em 

reportagens especiais, que não têm data certa para serem transmitidas, para as quais os 

repórteres dedicam mais tempo que o normal e, geralmente, costumam decupar todo o 

material gravado – primeiro passo para a edição invertida. Os documentários produzidos pela 

equipe de telejornalismo também poderiam ser finalizados com a técnica. A questão da falta 
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de tempo para a edição mais elaborada poderia ser resolvida afastando da produção factual o 

repórter responsável pela reportagem especial ou série de reportagens e alterando por um 

período a escala dos demais, como já acontece em caso de férias. Outra possibilidade seria a 

contratação de uma equipe que sugerisse, produzisse e editasse, exclusivamente, reportagens 

especiais e documentários. Os equipamentos e recursos disponíveis também devem ser 

considerados para realização tanto do processo de edição usual como de edição invertida. É 

provável que não houvesse grandes restrições a uma edição mais complexa e com mais 

elementos, caso a emissora tivesse à disposição ilhas não-lineares. Este tipo de ilha, apesar de 

despender mais tempo para passar o material gravado para o computador, agiliza o acesso aos 

pontos de edição desejados e facilita a utilização de trilhas, ilustrações ou quaisquer outros 

efeitos. Acredita-se que, em relação às outras hipóteses, a disponibilização de ilha não-linear 

seja a mais passível de concretização, seguindo a tendência de adesão à tecnologia dos meios 

de comunicação em geral.  

É certo que algumas das alternativas apresentadas implicam em custos para a empresa 

de comunicação – instalação de ilha não-linear e contratação de equipe para reportagens 

especiais. Entretanto, o material jornalístico ganharia em qualidade técnica e em profundidade 

e os telespectadores teriam mais interesse em assistir às produções locais. Na edição invertida, 

a ênfase está no material visual e sonoro. A imagem que é o elemento que diferencia o veículo 

televisão em relação aos demais, ganha destaque. Cenas que na edição usual ficam de fora por 

não possuírem referências no texto do repórter, não são esquecidas na edição invertida, pois a 

construção textual é feita em um segundo momento, valorizando as imagens captadas pelos 

cinegrafistas.  

Independentemente da maneira escolhida para a aplicação da edição invertida ou a 

própria opção por esta técnica – já que cada editor ou repórter tem hábito e estilo próprios –, o 

importante é que as emissoras de televisão local e aberta abram espaço para produções mais 

trabalhadas. Assim, os telespectadores teriam acesso a reportagens mais elaboradas, 

abordando vários ângulos de um assunto, ou poderiam assistir a documentários que, 

geralmente, só são transmitidos em canais fechados. E ainda mais: o público estaria diante 

desses trabalhos bem produzidos, só que tratando dos temas relacionados à sua própria região. 

Além disso, essas produções serviriam para valorizar o trabalho e a criatividade dos 

jornalistas locais.  

 No campo das pesquisas em comunicação, o referencial acerca dos emissores ainda 

está em desenvolvimento. Acredita-se que este trabalho traz uma contribuição significativa, 

uma vez que estudou as rotinas produtivas a partir de uma técnica ainda sem publicações na 
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área de Jornalismo. Também há poucos registros sobre pesquisas que abordem o tema edição, 

que é um processo fundamental na construção da notícia, já que é o momento no qual o 

jornalista seleciona fragmentos da história captada no local dos fatos para transformar em um 

produto informativo para ser exibido ao público, recontextualizando a notícia. Abre-se, assim, 

espaço para novas pesquisas, que abordem tanto edição, quanto a técnica da edição invertida, 

bem como, as rotinas produtivas das redações de televisão. Conhecer os passos que são dados 

para a elaboração do trabalho é fundamental para repensar também a forma como a notícia é 

elaborada. Nas redações, os processos são mecanicistas e o tempo não permite aos jornalistas 

esse tipo de reflexão. Repensar a forma de fazer o trabalho é repensar o fazer jornalístico, 

mostrando que há outras possibilidades, que impactos esses novos procedimentos podem 

trazer no dia-a-dia de trabalho e, também, que melhorias podem ser feitas para satisfazer as 

necessidades do público, oferecendo um telejornal de melhor qualidade. 
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ANEXO A 

 

Marcelo Canellas, repórter especial, em 29 de setembro de 2006, por e-mail: 

 

Fale sobre sua trajetória profissional. 

 Formei-me em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria em dezembro de 1987. 

Ainda estudante, trabalhei no jornal A Razão como setorista de polícia, cobrindo as férias do 

repórter Neuzimar Pacheco. Em janeiro de 1988 fui contratado como repórter da RBS TV 

Santa Maria, onde permaneci por 6 meses. Em julho de 1988, fui contratado pela EPTV 

Ribeirão, afiliada da Rede Globo em Ribeirão Preto (SP). Depois de passar pela editoria local, 

fui promovido a repórter de rede, com a missão de cobrir o interior de São Paulo para o Jornal 

Nacional. Em 1990 fui para o Rio de Janeiro, contratado como repórter especial da Rede 

Globo, função que exerço até hoje. Atualmente moro em Brasília. Acabei me especializando 

na cobertura de temas ligados aos direitos sociais e aos direitos humanos. Minha principal 

prerrogativa é propor e executar pautas que rendam reportagens especiais, preferencialmente 

para o Jornal Nacional, mas também para os demais telejornais de rede e programas, como é o 

caso do Globo Repórter.  

  

Descreva o processo de edição invertida. Como é feito e principais particularidades. 

 A edição invertida é uma técnica que consiste em montar as imagens, entrevistas, ruídos, 

pausas, silêncios - enfim, todos os elementos narrativos do telejornalismo - com exceção do 

texto, que é escrito a posteriori, e não antes como na edição tradicional. Ou seja, o programa 

fica “pronto”, finalizado como se fosse para ir ao ar, mas sem texto nenhum, que é escrito 

com base nas imagens já editadas. É claro que o editor de imagens não “adivinha” o que o 

repórter vai escrever. Depois da coleta do material na rua, e da decupagem detalhada de tudo 

o que foi gravado, a equipe responsável (repórter, repórter cinematográfico, produtor, editor 

de texto, editor de imagem) se reúne para discutir um roteiro de edição. Neste roteiro, que 

depois da discussão é preparado pelo editor de texto, além da indicação de tc das entrevistas 

que serão usadas, há uma descrição narrativa com as informações visuais e de texto que 

deverão constar na reportagem. É uma espécie de “amarração” que liga as várias sonoras e 

que traz uma sugestão aproximada do tempo que deverá existir em cada off. De posse do 

roteiro de edição, o editor de imagem põe mãos à obra, normalmente acompanhado pelo 

repórter e pelo editor de texto.  

  



 47

Quando começou a utilizar esta técnica e por quê? 

 Comecei a utilizar a edição invertida logo que aprendi, no primeiro Globo Repórter que fiz, 

em 1994. Fiquei fascinado pelas possibilidades que o método trazia à narrativa e, por isso, fui 

seu entusiasta desde o princípio. Na época, era a técnica mais usada no programa. Com o 

tempo, acabou ficando em desuso.  

  

Quais as diferenças da técnica tradicional de edição e da edição invertida? Relacione 

pontos positivos e negativos. 

 A grande vantagem da edição invertida é, a meu ver, a liberdade que o editor de imagens 

ganha para trabalhar com o que de melhor foi produzido na rua, sem as amarras da indicação 

de um texto que, muitas vezes, pode desprezar uma informação visual importante. Uma das 

críticas mais freqüentes que ouço é a de que esse método de edição limita a informação, 

podendo deixar de lado algum dado importante por privilegiar a estética. Discordo 

integralmente deste ponto de vista. A multiplicidade de elementos narrativos é uma das 

características mais importantes do texto de televisão, e em todos eles existe linguagem, 

significação, conteúdo. O que confere relevância de significado a uma reportagem de TV é a 

sua capacidade de informar as pessoas através da articulação criativa desses vários elementos 

narrativos, da qual o texto escrito é apenas uma de suas partes constitutivas. Sem contar que o 

roteiro narrativo que deverá orientar a edição de imagem já contempla todas as informações 

que o programa deverá apresentar, cabendo ao repórter que redigirá o texto final, única e 

exclusivamente dar forma ao conteúdo. 

A rigor, só existe uma grande diferença entre os dois métodos. Na edição tradicional, o texto 

determina que imagens serão usadas. Na edição invertida, as imagens orientam a trajetória do 

texto que será escrito. Mas, trata-se apenas da discussão de uma ou de outra técnica. Ambas 

podem funcionar. O que determina o sucesso de uma reportagem é a capacidade que a equipe 

tem de apurar, reportar, relatar, contextualizar, fazer jornalismo de qualidade, 

independentemente do método usado. 

  

Por que o Globo Repórter possibilita a utilização da edição invertida? 

 Na verdade, esta técnica é uma herança do documentário. Em sua gênese, na década de 70, o 

Globo Repórter era feito por documentaristas. Existem, de fato, algumas aproximações entre o 

documentário e a grande reportagem de TV. Uma delas é a possibilidade de contar com um 

pouco mais de tempo para preparar um programa, o que permite um cuidado estético maior. 
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Como é o retorno do público quanto ao resultado final ao se utilizar a técnica tradicional 

de edição ou a edição invertida? 

 O público gosta de assistir a bons programas de TV, pouco importando de que maneira sejam 

feitos. O Globo Repórter tem uma audiência cativa, solidificada por anos de tradição e 

prestígio. A meu ver, a técnica de edição nada tem a ver com a receptividade do público. 

  

Você interfere na produção e escolha de imagens? 

 Toda a equipe do programa interfere. O roteiro de gravação é discutido exaustivamente com 

o repórter cinematográfico. É claro que o profissional talentoso traz soluções inovadoras da 

rua que, felizmente para todos nós, acaba surpreendendo positivamente. 

  

O que caracteriza a opção por imagens produzidas?  

As imagens precisam ajudar a contar a história que queremos mostrar. É isso que orienta a 

busca por nosso repertório. Mas, como já disse, a vida surpreende a gente o tempo inteiro. 

Imagens que não estavam na nossa previsão original acabam, não raras vezes, sendo as 

principais do programa. 

  

A técnica de edição invertida limita ou dá mais possibilidades na hora de escrever os 

textos e finalizar a reportagem?  

Para mim, que gosto de escrever para televisão, a edição invertida permite um prazer 

insuperável: o de encontrar a palavra mais adequada, a frase mais apropriada, a expressão 

mais precisa para relatar uma situação visual. E o estímulo da métrica – escrever no justo 

espaço que a edição oferece – é um exercício de estilo fascinante. Não há nada comparado a 

encontrar o texto que a imagem evoca.  

  

A edição invertida pode ser uma tendência? Justifique.  

Não acredito. Dá pra contar nos dedos os profissionais que ainda usam esse método. 

  

A edição invertida pode ser utilizada no dia-a-dia?  

No dia-a-dia, pela pressão dos prazos e do dead line, acho muito difícil, até porque seria 

contraproducente. Mas eu mesmo gosto de utilizar esse método em reportagens especiais para 

o Jornal Nacional. 
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Marcelo Canellas, repórter especial, em 30 de outubro de 2006, por e-mail: 

 

Quais os últimos programas e reportagens foram finalizados com a edição invertida? 

Bem, há tempos que eu só utilizo a edição invertida no Globo Repórter. Todos os programas 

que fiz este ano foram editados assim: um sobre Emoção e Saúde, um sobre o Cérebro, e esse 

que estou fechando e que deve ir ao ar na semana que vem sobre Concursos Públicos.  

 

Tem alguma matéria no DVD do Jornal Nacional feita com a técnica?  

Não. No DVD acho que não tem nenhum vt feito assim. 

  

Agora, em relação à edição: Todas as tuas reportagens são editadas com a técnica da 

edição invertida? 

As do Globo Repórter, sim. As do JN, muito raramente, porque os editores de imagem que 

trabalham para o JN em Brasília não estão habituados ao método. Sem contar que em matérias 

pequenas acaba sendo mais prático editar da maneira tradicional. 

  

A edição é feita em ilha linear ou não linear?  

Tanto faz. Quando não há ilha não linear disponível, é feito no corte seco. E depois a gente 

finaliza no computador. 

  

Conhece a origem da edição invertida? 

É, como te disse, uma herança do documentário, da época em que o Globo Repórter era feito 

por documentaristas como o Eduardo Coutinho, na década de 1970.  

  

Existe algum registro (manual, livro...) da técnica?  

Não conheço. 

  

Conhece algum outro jornalista que utiliza a técnica? 

Os repórteres mais antigos do Globo Repórter, como o Carlos Dorneles, o Ernesto Paglia, a 

Betriz Thielmann, etc, conhecem bem o método porque, antigamente, todos usavam. Mas, 

sinceramente, não sei se ainda usam. 

 
 
 
 



 50

ANEXO B 

 

Lúcio Alves, cinegrafista da Rede Globo, em 14 de setembro de 2006, por e-mail: 

 

O repórter interfere na produção e escolha de imagens?  

O repórter cinematográfico possui toda a liberdade para criar uma linguagem visual para a 

reportagem, mas o repórter também pode dar sua opinião, afinal, somos uma equipe. 

 

O que caracteriza a opção por imagens produzidas?  

Por exemplo: se acontece alguma coisa com uma pessoa e não temos como contar a história 

dela, é preciso produzir o fato para relatar como aconteceu a história. Na TV, isso acontece 

com freqüência. As pessoas têm a historia, mas não há imagens. Por isso, é necessário 

produzir algumas imagens a fim de contar a história. 

 

Que estratégias são utilizadas pelo cinegrafista para atrair o público?  

Sempre tento fazer imagens diferenciadas, com um ângulo inovador, que não é normalmente 

percebido pelas pessoas. Certa vez, copiei um pedaço do texto escrito pelo repórter Marcelo 

Canellas, feito especialmente para uma série de reportagens sobre o cerrado, que diz que o 

belo esta no detalhe, na minúcia. Apliquei o conselho ao meu trabalho, pois é com detalhes 

que se consegue prender a atenção do público.  

 

Como é a repercussão dos telespectadores em relação às imagens exibidas no programa?  

Vários deles elogiam o meu trabalho e as tentativas de inovação. Muitas vezes, até os editores 

de imagem que trabalham na TV Globo me parabenizam pelo material filmado. 

 

Comparando a forma tradicional de edição e a edição invertida, qual, em sua opinião, 

resulta em um aproveitamento melhor das imagens? Justifique.  

Acho que o trabalho é melhor aproveitado com a edição invertida. O repórter trabalha com o 

material já montado, o que pode dar uma maior inspiração e motivação para a produção de 

seu texto. 
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ANEXO C 

 

Saulo de la Rue, editor de texto da Rede Globo, em 31 de outubro de 2006, por e-mail: 

 

O que você acha da técnica de edição invertida?  

A técnica da edição invertida é uma técnica largamente usada e conhecida na escola européia 

de edição de reportagens e documentários. Se voltarmos na história da linguagem audiovisual, 

ao início do século passado, vamos descobrir que somos herdeiros de um processo que 

começou ‘invertido’. Nos primeiros filmes factuais, era a imagem que comandava a história a 

ser contada. O texto veio somente depois que a tecnologia conseguiu produzir os filmes 

sonoros. Naquela época, quando o cinema documental dava os primeiros passos, a curiosidade 

das pessoas era por conhecer cidades distantes, já que as viagens eram demoradas e caras. 

Assim, foram feitos inúmeros filmes documentais que mostravam a vida nas cidades, sem 

uma palavra sequer. Os europeus mantiveram a edição de imagens anterior ao texto final, 

mesmo depois do advento dos filmes sonoros. Por algum motivo (que eu não sei e o presente 

trabalho poderia explorar), a escola americana inverteu este processo. Hoje, como seguimos (e 

somos) os americanos, fazemos primeiramente o texto e depois a edição de imagens, ao 

contrário dos europeus que ainda editam imagens em primeiro lugar. Para quem domina uma 

das técnicas, a outra pode parecer estranha, mas as duas funcionam igualmente bem. 

 

Quais as diferenças da técnica tradicional de edição e da edição invertida? Relacione 

pontos positivos e negativos. 

A edição invertida dá uma liberdade maior ao editor de imagens para ele contar a história 

apenas com imagens. Se a captação for bem-feita, isso possibilita que a reportagem tenha uma 

linguagem mais próxima à do cinema, usando os recursos que este dispõe. Com este processo, 

a edição poderá ficar menos fragmentada, mais fluída, sem que as melhores cenas fiquem de 

fora. A edição tradicional corre o risco de ser fragmentada, se o editor de imagens ficar muito 

preso ao que o texto diz.  

 

A edição invertida limita ou dá mais possibilidades ao editor de texto?  

Eu particularmente gosto muito da edição invertida, pois ela recupera o valor de uma boa 

imagem e de uma boa seqüência de imagens, o que pode ser mais envolvente que um texto 

bem feito. Mas em termos gerais, ela não limita nem dá mais possibilidades ao editor de texto. 

Existem boas edições tanto numa como na outra técnica. Não é a técnica que vai determinar a 
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qualidade de um trabalho. Existem, no entanto, preferências e costumes. Temos que prestar 

atenção ao fato de que, na edição tradicional (americana), texto e imagem são absolutamente 

redundantes, ao passo que na edição invertida (européia) texto e imagem são complementares. 

Assim, se fizermos uma edição invertida com um texto redundante, haverá uma diferença 

muito sutil no produto final. 

 

A edição invertida pode ser uma tendência? Justifique.  

Não há estímulo para este tipo de edição, pois dependeria de uma reescolarização dos 

profissionais. Como hoje temos poucos trabalhos feitos desta forma, temos poucas pessoas 

acostumadas a este formato. A edição inversa pode ser uma tendência em extinção, pelo 

menos aqui no Brasil. 
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ANEXO D 

 

João Marcos Rocha, editor de imagens da Rede Globo, 6 de novembro de 2006, por e-mail: 

 

Descreva o processo de edição invertida. Como é feito e as principais particularidades.  

Nesse processo inverso, a edição é feita a partir de um pré-roteiro com as sonoras escolhidas e 

um esboço do que deve ser dito no lugar do texto final. A montagem é feita de forma que a 

seqüência de imagens, sons e depoimentos traduzam visualmente a idéia da matéria. 

 

Quais as diferenças da técnica tradicional de edição e da edição invertida? Relacione 

pontos positivos e negativos. 

Na edição invertida, a montagem é mais próxima da técnica cinematográfica. Ao contrário da 

edição convencional, onde as imagens são adaptadas a um texto para ilustrar o que é dito, na 

edição inversa a imagem é quem conta a história. Como “escrever com a imagem”. Por não 

estar preso a um texto, o material captado é sempre melhor aproveitado e a montagem mais 

flexível. Mas exige um cuidado na captação que vai além da estética. A imagem precisa estar 

contextualizada ao assunto, ser um registro do fato, mas também carregar seu significado.  

 

O repórter interfere na produção e escolha de imagens mais em uma técnica do que em 

outra?  

É mais comum essa interferência na edição convencional, quando o repórter descreve ou faz 

referência a uma imagem específica.  

 

O que você acha da técnica de edição invertida?  

Prefiro a edição invertida pela liberdade de criação que ela proporciona em todas as etapas.  

 

Que estratégias são utilizadas pelo editor de imagens para atrair o público?  

Ritmo e emoção. E pra tornar a edição atraente e envolvente é preciso que o ritmo e a emoção 

estejam em sintonia com o assunto e na dose certa. Que a montagem tenha uma cadência 

harmônica. O tempo psicológico é um bom termômetro: se a matéria parece mais longa do 

que é de fato, é sinal de que está arrastada, com sobras. O contrário é o ideal. 

 

Como é a repercussão dos telespectadores em relação às imagens exibidas no programa?  

Geralmente positiva. É um programa com uma audiência consolidada e um público fiel. 
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Ao contrário dos telejornais diários, podemos dedicar mais tempo a todas as etapas da 

matéria, da produção a finalização. Por isso a captação das imagens é mais minuciosa e 

criativa. 

 

A edição invertida pode ser uma tendência? Justifique.  

Na edição de documentários para o cinema já é comum. Mas não acredito seja uma tendência 

no telejornalismo. Ainda tem muita gente que prefere a edição convencional. 

 

Essa técnica de edição invertida limita ou dá mais possibilidades ao editor de imagens?  

Sem dúvida dá mais liberdade. Na edição inversa, o editor de imagens fica mais envolvido 

com o material e isso é muito oportuno para a criação.  

 

A edição invertida pode ser utilizada em outros programas e no dia-a-dia?  

Em programas diários, como os telejornais, não acredito que seja o melhor método. O 

resultado da edição invertida é proporcional à qualidade do material captado. No hardnews e 

em programas de dead line apertado o tempo de captação também é curto e o resultado da 

matéria pode não ser o melhor. Mas é uma técnica que pode ser usada em qualquer formato. 
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