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RESUMO 

Esta pesquisa tem como propósito compreender de que forma o jornalismo se apropria 

dos recursos audiovisuais para arquitetar a realidade na reportagem televisiva. Assim, o 

problema que norteia o estudo se estabelece sob a indagação de como a montagem 

audiovisual corrobora para a construção social da realidade no jornalismo 

contemporâneo. O principal objetivo é analisar de que maneira a reportagem especial de 

Marcelo Canellas, sobre a violência infantil no Brasil, produzida para o programa 

Fantástico da Rede Globo de Televisão, que foi ao ar em 2013, apodera-se da montagem 

audiovisual para construir significações. Entre os conceitos abordados estão a construção 

social da realidade (BERGER e LUCKMANN, 2004) e a montagem e seus pressupostos 

teóricos (DANCYNGER, 2006 e NOGUEIRA, 2010). A metodologia utilizada é a análise 

fílmica apropriada para discussão de um produto televisivo. Teve-se como resultados a 

constatação da importância de se entender os processos que norteiam a edição não linear, 

já que é pelo intermédio destas técnicas que o jornalismo contemporâneo engendra a 

construção da realidade na reportagem televisiva.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Construção social da realidade; montagem; telejornalismo; 

reportagem especial; edição não linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand how journalism appropriates audiovisual resources to 

architect reality in television reporting. Thus, the problem that guides the study is 

established under the question of: how the audiovisual assembly corroborates for the 

social construction of reality in contemporary journalism. The main objective is to 

analyze how Marcelo Canellas' special report on child violence in Brazil, produced for 

the TV Globo TV's Fantastic program, which aired in 2013, takes over the audiovisual 

assembly to build meanings. Among the concepts addressed are the social construction 

of reality (BERGER and LUCKMANN, 2004) and the assembly and its theoretical 

assumptions. (DANCYNGER, 2006 and NOGUEIRA, 2010). The methodology used is 

the appropriate film analysis for discussion of a television product. The results showed 

the importance of understanding the processes that guide non-linear editing, since it is 

through these techniques that contemporary journalism engenders the construction of 

reality in television reporting. 
 

KEYWORDS: Social construction of reality; Assembly; Telejournalism; Special report; 

Non-linear editing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O decorrer do tempo e consequente aprimoramento técnico têm aperfeiçoado os 

recursos de produção dos mais variados tipos de conteúdo. Desta forma, os discursos 

disseminados pela grande mídia passaram a ter um papel preponderante na formação da 

opinião pública. O auxílio de uma narrativa audiovisual também corrobora para que, cada 

vez mais, os indivíduos sejam abarcados por esta produção de sentidos. 

Nesse contexto, os métodos de construção das reportagens televisivas adquiriram 

novos meios de significação, ou seja, o desenvolvimento de uma nova narrativa que faça 

os indivíduos se identificarem com os fatos apresentados à sua frente. A estruturação dos 

sentidos que a reportagem televisiva cria no senso cognitivo do sujeito telespectador e 

como estas identificações se concretizam por intermédio de uma linguagem audiovisual 

são os pilares que estabelecem a elaboração do problema deste estudo: como a montagem 

audiovisual corrobora para a construção social da realidade no jornalismo 

contemporâneo? 

Ao refletir sobre estes procedimentos chegamos ao repórter Marcelo Canellas, 

conhecido por produzir reportagens especiais para o programa Fantástico, da Rede Globo 

de televisão. Em uma destas matérias, Canellas trabalhou com o tema violência infantil. 

A reportagem foi exibida no dia 26 de março de 2013, e possui cerca de vinte e seis 

minutos. O jornalista, ao abordar o assunto, se apropriou da linguagem audiovisual para 

redesenhar os acontecimentos vivenciados por ele. Assim, destaca-se como principal 

objetivo analisar de que maneira a reportagem especial se apropria de tais recursos para 

a construção de significações. 

Para se chegar ao objetivo geral desta pesquisa foram destacados os seguintes 

objetivos específicos: identificar as estratégias de montagem utilizadas na construção 

social da realidade; compreender de que forma a montagem cria sentidos na construção 

social da realidade; e analisar a importância da montagem para estabelecer a estrutura 

narrativa. 

A relevância em se propor tal abordagem aponta para um campo do conhecimento 

que tem sido deixado de lado, mas que apresenta a possibilidade de debater questões de 

suma notoriedade. É esse o desafio deste tema! O jornalismo no decorrer da sua existência 

foi amadurecendo suas técnicas da construção jornalística. Hoje, se pensarmos a produção 

de conteúdo, veremos que muitos recursos são agregados na arquitetura da pauta. É desta 
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forma que esta pesquisa possui um caráter importante dentro do processo da busca do 

conhecimento. 

Partimos da premissa de que a pesquisa propõe algo inédito no campo da 

comunicação social, no que diz respeito a fomentar a discussão do processo de montagem 

ser parte fundamental da construção social da realidade. Assim, a pesquisa se mostra 

relevante por ter um caráter inovador e por tratar de um tema importante, mas pouco 

discutido no jornalismo atual. 

Para chegar até esta questão, foi feita uma busca em diversos sites acadêmicos 

com o intuito de se verificar a existência de possíveis trabalhos nesta área de atuação. A 

busca por referências, que de alguma forma possam corroborar com esta proposta de 

temática, não foi fácil de se encontrar. As procuras se alastraram por diferentes meios de 

propagação de conteúdo. Em todas foram utilizadas como palavras-chave: Montagem; 

Construção Social da Realidade; Edição; Audiovisual; Telejornalismo. 

Um dos pontos de busca foi no Laboratório de Pesquisa em Comunicação do 

Centro Universitário Franciscano (Lapecjor). Lá, foram catalogadas cerca de 325 

monografias, mas apenas um trabalho de conclusão de curso continha como palavra-

chave montagem. O trabalho Solto No tempo: As Relações entre narrativa, tempo e 

montagem no filme Matadouro-Cinco, de Victor Kroning Corrêa. 

A busca também foi realizada nos sites do Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação (Intercom), da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (Compós), da Biblioteca on-line da Ciência da Comunicação (Bocc), e da 

Unidade de Investigação Científica da Faculdade de Artes e Letras da Universidade da 

Beira Interior, onde encontrou-se alguns estudos que servem de referência, como o livro 

de Manuela Penafria, A estética do digital. Este retrata, como ponto de partida, de que 

modo as novas mídias estão transformando o dispositivo do cinema em suas dimensões 

primordiais, arquitetônica, tecnológicas e discursivas, trabalhando questões relevantes da 

montagem audiovisual.   

No Labcom foram encontrados dois livros de Luis Nogueira, Planificação e 

Montagem, e Os Cineastas e sua Arte. Ambos serão utilizados no processo de construção 

do conhecimento, Planificação e Montagem vai colaborar com o contexto histórico de 

montagem e sua definição. Também pode-se utilizar como referência para análise estética 

da montagem. 

Ainda, para se desenvolver o referencial teórico desta pesquisa, será utilizado o 

livro A Construção Social da Realidade, de Peter L. Berger e Thomas Luckmann, pois 
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esta possui a finalidade de definir realidade e auxiliar no entendimento da construção do 

conhecimento. Também foi utilizado como bibliografia básica a Estética da Montagem 

de Vincent Amiel, onde podemos constatar as questões de planificação e os seus quesitos 

estéticos. 

A pesquisa está organizada em três capítulos. No capítulo I é abordado o 

jornalismo e a construção da realidade. Também são trabalhados os conceitos de 

construção social da realidade e de reportagem televisiva, com todos os itens que possam 

aludir tais pontos. 

O capítulo II traz a narrativa do frame: a edição não linear e a estruturação das 

histórias. Nesta seção são elencados os principais conceitos sobre montagem audiovisual, 

seu processo histórico e os grandes nomes pertencentes a montagem cinematográfica.  

No capítulo III se dá a análise e a decupagem da reportagem especial produzida 

por Marcelo Canellas para o Fantástico. Neste tópico é realizada a desconstrução do 

objeto em fotogramas, de modo a identificar e responder a pergunta que norteia este 

estudo a partir da metodologia da análise fílmica. Para corroborar na desconstrução do 

objeto foi desenvolvido algumas categorias para essa análise. O modo que a trilha sonora 

e os planos são articulados de modo a construir sentidos ao telespectador. As diferentes 

técnicas de edição que são usadas para labutar imagens estáticas na construção do 

discurso, e a articulação de elementos visuais como potencializadores de conteúdo. A 

sonora e Off, o corte das imagens na construção do discurso, e por último a questão ética 

que permeia o espaço de trabalho do editor.  

Ao analisar o objeto sob a ótica da edição pode-se perceber a importância que a 

articulação dos planos e dos efeitos sonoros possuem na construção de uma linguagem. 

As histórias adquirem vida a cada corte, ao passo que o discurso estabelece significações 

ao telespectador.  

A pesquisa mostrou a necessidade de se entender a montagem, já que é devido ao 

seu processo evolutivo – cinematográfico, que hoje pode-se desenvolver diferentes 

formas de construção. As técnicas se aprimoraram, mas a essência dos processos de 

sedimentação da linguagem ainda encontram-se presentes na elaboração da narrativa 

audiovisual.  

  



 
 

10 
 

CAPÍTULO I 

JORNALISMO E A CONSTRUÇÃO DE REALIDADE 

 

No decorrer do século XIX, o jornalismo se desenvolveu na sucessão de uma 

complexa industrialização da sociedade e em meio aos avanços tecnológico pelos quais 

passaram os meios de comunicação. Os meios adquiriram novos métodos de produção 

discursiva e, desta forma, a informação passou a proporcionar ao receptor uma 

consciência de realidade construída. Em uma cultura acostumada a tomar como fato/real 

os acontecimentos, às vezes fica difícil de dizer que o meio de comunicação é a própria 

mensagem, já que os sentimentos de pertencimento social, ‘constituem o resultado do 

novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós 

mesmos” (MCLUHAN, 1990. p.9).   

Para Benetti e Fonseca (2010), os jornalistas, amparados pelo meio de 

comunicação, possuem a capacidade de arquitetar uma realidade para outro sujeito. 

Segundo as autoras (2010. p.40), “é também uma forma de objetivação da exteriorização 

do homem, entre outras tantas desenvolvidas pelas tecnologias intelectuais 

contemporâneas”. Já Beltrão (1992) aponta que a função do jornalismo é informar os 

acontecimentos do cotidiano e transmitir à sociedade o relato devidamente interpretado 

dos fatos.  

Para (BAHIA, 1990, p.9), a etimologia da palavra jornalismo quer dizer: 

 

Apurar, reunir, selecionar e difundir notícias, idéias, acontecimentos e 

informações gerais com veracidade, exatidão, clareza, rapidez, de modo a 

conjugar pensamento e ação. É da natureza do jornalismo levar a comunidade, 

direta ou indiretamente, a participar da vida social. (BAHIA, 1990, p.9). 

 

A função que o jornalismo contemporâneo exerce de intermediador na 

reconstrução dos fatos por meio da construção de sentidos opera a estruturalização dos 

códigos presentes na narrativa. Ao se configurar esta retransmissão de informação, pode-

se dizer que o jornalismo exerce a função de espelho da realidade para seu receptor. 

Traquina (2000) ressalta que os meios de comunicação possuem a habilidade de recriar 

uma realidade social, desta forma exercem influência sob a projeção dos acontecimentos. 

Já Alsina (2009) complementa que a função de estruturação do real é resultado da 

atividade produtiva do profissional da comunicação. Para Bourdieu (1997, p.61), 
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“atualmente todos os campos de produção cultural se encontram submetidos à coacção 

estrutural do campo jornalístico”.  

O papel que o jornalismo exerce é de mediador da informação, pois este seleciona 

os fragmentos de imagens a serem apresentados ao receptor, “com a finalidade de a 

transformar em notícia, e a seleção dos fragmentos representativos da realidade são os 

momentos nucleares desta mediação” (CANAVILHAS, 2001. p.2). 

Benetti e Fonseca (2010) ao citar Verón (1981) definem que os meios de 

comunicação são os responsáveis pela construção da realidade, uma vez que os fatos se 

apresentam ao receptor por intermédio dos meios de difusão de informação que utilizam 

da sua linguagem narrativa para construir uma realidade. 

Canavilhas (2001, p.2) argumenta que a função de construção da narrativa que 

será apresentado ao receptor pertence ao jornalista, visto que: 

 

Ao procurar comunicar desde a melhor perspectiva, o jornalista vê-se obrigado 

a seleccionar, destacar e reordenar alguns aspectos. A mediação pode assumir 

assim contornos de manipulação. No entanto não se pode ignorar que parte 

desta manipulação nasce da necessidade de apresentar a informação com 

clareza e perceptibilidade. (CANAVILHAS, 2001, p.2). 

 

Benetti e Fonseca (2010) retratam o pensamento de Verón (1891) e de Alsina 

(2009) argumentando que os meios de comunicação são os responsáveis por criar a 

realidade social, já que a condição de realidade social que nos é apresentada é arquitetada 

por estes meios através da sua narrativa. Assim, se constata que a prática jornalística é 

fundamental para a construção da realidade. É preciso ainda entender, segundo Berger e 

Luckmann (2004), que o código vem a ser depósito das sedimentações coletivas, uma vez 

que a existência humana provém da consciência de pertencimento social e, desta forma, 

constrói a imagem do real.   

A visão de que a construção social da realidade está ligada diretamente às práticas 

jornalísticas vem ao encontro do que alguns autores já citados expõem sobre a utilização 

de uma linguagem narrativa/construtiva. Estas argumentações corroboram com o 

pensamento proposto por Berger e Luckmamn (2004) que sustentam a ideia de que a 

linguagem é o meio pelo qual a sedimentação do conhecimento se efetiva, pois só por 

intermédio da linguagem se torna possível o entendimento da vida em sociedade e os 

laços individuais, desta forma, arquitetam a função de construção da realidade. Os autores 

sintetizam a condição de realidade da seguinte forma. O pensar da ação diária dos seres 
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humanos, o vai e vem da vida, as ações interpessoais de convívio que giram em torno do 

eu, aqui e agora de um presente materializam a condição da vida cotidiana, ou seja, a 

realidade. 

 

A realidade da vida cotidiana além disso apresenta-se a mim como um mundo 

intersubjetivo, um mundo de que participo juntamente com outros homens. 

Esta intersubjetividade diferencia nitidamente a vida cotidiana de outras 

realidades das quais tenho consciência. Estou sozinho no mundo de meus 

sonhos, mas sei que o mundo da vida cotidiana é tão real para os outros quanto 

para mim mesmo. (BERGER E LUCKMANN, 2004, p. 40). 

 

O meio de comunicação faz uso da linguagem como recurso de propagação de 

informação, desta forma, constrói uma poderosa ferramenta de significação. As imagens 

são levadas ao encontro do receptor e estas, por sua vez, estabelecem um conjunto de 

sensações, posicionamentos e formulações ideológicas.  

 

1.1. AS IMAGENS EM MOVIMENTO: A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

 

O jornalismo trabalha a construção imagética das ações do cotidiano com intuito 

de levar ao receptor uma realidade social. Ao desenvolver este processo cognitivo busca-

se construir a percepção de realidade para o telespectador. Portanto, o traço basilar deste 

processo é a identificação mental que o receptor tem ao receber tal informação, levando-

o ou não a construir uma imagem através do olhar. “ É assim com a imagem: há aspectos 

que são idênticos à realidade, outros que dela se afastam. Seja pela técnica, seja pela 

codificação, seja pela linguagem utilizada” (ABRANTES, 2005, p.12). 

Os meios de comunicação amparados pelas técnicas jornalísticas influenciam seu 

receptor por meio de uma linguagem midiática. Esta, por sua vez, formula a experiência 

que se tem do mundo. Assim, a significação de realidade é construída para os atores 

sociais por intermédio de um código audiovisual. 

 

Estes enquadramentos simbólicos que têm uma expressão discursiva são, porém, 

apenas uma parte do processo: a objetivação. A relação entre os media e a 

realidade não se esgota na representação, prolonga-se na apropriação dos 

significados em numerosos contextos de interacção quotidiana. (CORREIA, 

2009, p.53).  
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Lopes (2008) complementa o pensamento de Correia (2009) dizendo que os meios 

de comunicação amparados pelos recursos audiovisuais possuem o poder de intensificar 

o que de fato seria o real, pois, em um universo dominado pelas representações, fica-se 

impossível de se desvincular as ações imagéticas da construção da realidade.  

Devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação, acentuou-se o 

crescimento do uso das imagens, sejam estáticas ou em movimento. Isto sucedeu em uma 

busca desenfreada pela construção de identificações por intermédio de uma narrativa que 

refletisse o real, uma linguagem escrita por imagens que, por sua vez, carregam um 

simbolismo intrínseco em seu modo de produção imagética do real. A condição de 

realidade é tomada como verdade pelo sujeito receptor devido às experiências empíricas 

que este possui, desta forma, a imagem recria para o sujeito a ideia do real.  

Berger e Luckmann (2004) assinalam que é preciso entender que a existência do 

homem em seu quotidiano é oriunda das relações interpessoais, sendo assim estabelecida 

a consciência do real. A construção social se faz por meio da utilização das imagens, que, 

por sua vez, utiliza métodos cognitivos de concepção do olhar do telespectador. Abrantes 

(2005) argumenta que, no decorrer dos tempos, o olhar tem sido constituído e as imagens 

que nos é arquitetada hoje não se assemelham às do passado. “E isto não apenas pela 

mutação do mundo visto. Também porque os nossos modos de ver se alteram, se ajustam 

a novos enquadramentos tecnológicos” (ABRANTES, 2005, p.11). Benetti e Fonseca 

(2010) ressaltam que todo este processo de identificação e construção do real se dá devido 

a uma prática profissional. “O jornalismo é acontecimento, portanto, pode ser tomado 

como índice de um presente social, do imaginário que une os homens em uma rede 

comum de questões existenciais.” (BENETTI E FONSECA, 2010, p.162-163).   

Para Correia (2009), dentro de um contexto social, as atividades que são 

representadas não são identificadas por seus atores sociais, pois não podem ser 

reconhecidas de imediato sem que seja concedido uma significação. “Considera-se 

nomeadamente que essa atribuição de significado, ao nível do jornalismo, passa, em larga 

medida, pela construção de enquadramentos simbólicos frames”, (CORREIA, 2009, 

p.53). Imagens em movimento descrevem acontecimentos e retratam histórias. Plano a 

plano os sentidos se estabelecem e dão vida as realidades representadas pelos fragmentos 

imagéticos. Desta forma, Correia (2009, p.71) pontua a funcionalidade do frame: 
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Funciona como um elemento organizador da informação que funciona ao nível 

cognitivo e cultural. Quando funciona ao nível cognitivo, os frames convidam-

nos a pensar os fenómenos sociais de um certo modo, apresentando-os, por 

exemplo de forma negativa ou positiva, de forma episódica ou temática.  
 

Dar sentido às imagens em movimento sem perder a capacidade de estabelecer 

um elo subjetivo com o telespectador: este processo construtivo de significação se 

potencializa por intermédio das técnicas audiovisuais. Godinho (2011) ressalta a 

importância de se utilizar tais técnicas construtivas. Como exemplo, o autor cita o uso da 

voz-off. Segundo Godinho, as imagens mais a voz-off têm a função de conduzir o 

telespectador através do olhar. Mas não o olhar ótico, e sim do ponto de vista intelectual. 

Transpassa a condição de mera informação e torna-se agenciadora da construção da 

realidade.  Assim se estabelece a ligação do sujeito produtor de significações com o 

sujeito receptor.  

 

A voz, tal como a imagem, “acciona”, põe em acção, põe em movimento. São dois 

poderes que, juntos, se potenciam na reportagem televisiva. É como 

potencializador da acção que a voz-off se alia às imagens e pode por ai ser útil à 

reportagem. (GODINHO, 2011, p.76). 

 

As imagens em movimento levam ao receptor acontecimentos que, por intermédio 

de uma linguagem narrativa/construtiva redesenham uma realidade para o sujeito que a 

vê. Abrantes (2005) coloca que as imagens fazem parte do nosso universo, pois estas 

possuem a capacidade de ativar nosso pensamento. O nosso modo de agir passa pelas 

representações imagéticas dos acontecimentos, desta forma ativam em nosso olhar as 

indagações e questionamentos acerca dos entendimentos sob aquele olhar. “A imagem 

consubstancia polêmicas sobre questões essenciais que preocupam o homem desde 

sempre” (ABRANTES, 2005, p.16).   

A linguagem possui uma relação social de ligação entre os sujeitos, e desta forma, 

os meios de comunicação utilizam este procedimento como modo de concepção dos 

acontecimentos para os receptores. O canal por onde se propagam estas mensagens é a 

televisão, pois este canal usa a linguagem na construção dos saberes. McLuhan (1964) 

afirma que a mensagem, seja ela como for, possui a função de elo social. “A mensagem 

de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio 

ou tecnologia introduz nas coisas humanas” (MCLUHAN, 1964, p.22).  

A construção dos sentidos se realiza no subconsciente do sujeito/receptor por 

intermédio de uma linguagem que, construída pelo uso das imagens em movimento, 
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redesenha um acontecimento. Para que a função de significação se concretize, se faz 

necessário que a mensagem seja veiculada por um meio de comunicação. Para Abrantes 

(2005), os grandes meios exercem sobre os demais atores sociais a força de construção 

da realidade, pois o autor coloca que os jornalistas são exímios retratadores de “imagens 

físicas e de imaginário coletivo” (ABRANTES, 2005, p.17).  

Os acontecimentos do cotidiano são redesenhados para os telespectadores por 

meio de um conjunto de técnicas arquitetadas pelos jornalistas, e que, por sua vez, 

potencializam-se devido a força que imagens em movimento tem sob o censo cognitivo 

do sujeito receptor.  

 

1.2. REPORTAGEM TELEVISIVA E A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE 

 

Devido ao aprimoramento técnico e ao fortalecimento do campo comunicacional 

no decorrer dos tempos, o modo de veiculação da informação foi adquirindo novas formas 

de concepção da estrutura, de modo a potencializar os fragmentos informativos nas 

reportagens televisivas. Na velocidade de um acender de luzes, os paradigmas de espaço 

e tempo foram rompidos, desta forma, conectam-se os atores sociais por intermédio de 

uma globalização da informação, acomodando em frente à tela as mais variadas histórias 

e culturas.   

Ao longo das décadas, os meios de comunicação ganham cada vez mais espaço 

no cotidiano da população. A televisão se destacou nesta perspectiva, pois, na totalidade 

da sua história, aperfeiçoou as técnicas de produção de conteúdo jornalístico, assim, por 

sua vez, adquiriu notoriedade na construção da realidade por meio das reportagens 

televisivas. Este fato se dá devido ao poder que o meio possui em despertar através das 

imagens uma visão do mundo, recriando sensações por meio das técnicas utilizadas pelo 

jornalismo. Lopes (2008) argumenta que a televisão tem a propriedade de levar ao 

espectador o que de mais importante está acontecendo à sua volta e é por intermédio do 

audiovisual que as significações de realidade são redesenhadas. Isto é, as reportagens 

televisivas apresentam ao telespectador imagens de um mundo que ela própria reflete, 

desta forma arquitetam a realidade apresentada na tela. Segundo Vizeu (2009), a função 

dos meios de comunicação não é meramente de difusão, ela “prepara e apresenta uma 

realidade dentro das normas e das regras do campo jornalístico contribuindo dessa forma 

para a percepção do mundo da vida” (VIZEU, 2009, p.78). O autor fala da televisão 
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enquanto um lugar de referência, de segurança e que exerce uma função pedagógica na 

sociedade. 

 

O que os jornalistas fazem diariamente é “organizar o mundo” procurando 

torná-lo mais compreensível. Por isso há uma compreensão pedagógica no 

jornalismo que se legitima como o lugar de “poder mostrar”, de “poder dizer” 

e de “poder analisar” (VIZEU, 2009, p. 80). 

 

 

 O meio comum a todos e que de certa forma é responsável por criar significações 

é a televisão. O jornalismo usa a tela para construir sentidos, assim conceitua Lopes 

(2008). Este meio comunicacional é utilizado como instrumento construtivo/narrativo e, 

acima de tudo, lhe é atribuído o poder de criar sentido através das cenas que transmite. 

Mas para que esta função de criar significações e identificações ocorra, é preciso um 

profissional que domine o conhecimento e as técnicas necessárias para levar as imagens 

e sentidos ao ar.   

A realidade é construída por intermédio de técnicas audiovisuais que são 

desenvolvidas pelos meios de comunicação, ou seja, o jornalista exerce o papel de criador 

de sentidos. Apuração, planejamento, empenho e escolhas, todas estas palavras são 

sinônimas de um profissional que, por meio de técnicas, constrói a representação da 

realidade para outro sujeito. A reportagem televisiva comporta todas estas características 

que, por sua vez, proporcionam a quem esteja olhando a tela uma construção imagética 

da realidade. Berger e Luckman (2004) entendem que existe um processo de legitimação 

das práticas discursivas, pois, ao levar ao receptor a mensagem, cria-se na sua 

intersubjetividade a construção de realidade.   

No decorrer dos avanços tecnológicos, as reportagens televisivas abrem lente para 

um novo modelo de construção das histórias. O olho que olha o outro adquiriu métodos 

de construção cognitiva que levam o sujeito a pensar, refletir e interpretar o que lhe é 

projetado na tela. Desta forma, leva o receptor a um novo olhar sobre os acontecimentos, 

um novo modo de percepção da realidade. É por intermédio das reportagens televisivas 

que os meios de comunicação ganham cada vez mais espaço no cotidiano da população, 

tornando-se uma espécie de janela, onde as percepções do sujeito são produzidas por meio 

do uso das imagens em movimento. 

Sentimento de realidade, mas o que é realidade construída? Para Berger e 

Luckman (2004), esta realidade que as reportagens televisivas redesenham pode ser 

entendida como uma relação entre os sujeitos produtores e receptores dos acontecimentos. 
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Segundo os autores, esta relação é dialética, ou seja - a reportagem carrega em sua 

narrativa uma mensagem, que, por sua vez, atinge o sujeito receptor e nele causa 

significados, que devido as vivências empíricas estabelece o sentimento de significação, 

assim, toma como fato real os acontecimentos. Pode-se dizer que este processo funciona 

como socialização do homem, pois o que foi construído pela reportagem televisiva como 

fato real é subjugado pelo seu senso de pertencimento social e reconhecido como 

realidade. “A socialização é qualquer processo subsequente que introduz um indivíduo já 

socializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade” (BERGER E 

LUCKMAN, 2004, p.175).  

Este conhecimento empírico descrito por Berger e Luckman (2004) faz com que 

os indivíduos adquiram a sensação de pertencimento social a determinado grupo. Assim, 

as reportagens televisivas e o uso dos recursos audiovisuais na estruturação da narrativa 

levam os sujeitos a entender que as imagens que passam na tela à sua frente são uma 

realidade construída. 

 

1.2.1. Conceito de reportagem televisiva  
 

 Para buscar um conceito para reportagem televisiva é necessário, antes de tudo, 

diferenciar a notícia da reportagem, pois ambos os formatos possuem na sua estrutura 

narrativa uma peculiaridade que as diferenciam uma da outra. Na construção das notícias, 

por exemplo, o repórter se mantém em segundo plano, sem ter um destaque tão eminente 

na construção da pauta. Outro ponto a ser abordado é a forma como a estrutura é 

organizada, pois na notícia os acontecimentos e as fontes envolvidas é que se 

pronunciam.  Lage (1996) explica que a notícia é apenas uma parte de um processo onde 

busca-se o seu desdobramento. O jornalista passa por uma pauta onde é definido o assunto 

que será abordado, ou o acontecimento que ocorreu - como em um acidente ou fato que 

tenha de ser noticiado, logo, o imediatismo está sempre presente na estrutura da notícia. 

Já Sodré e Ferrari (1986) explicam que a condição decisória para tornar circulável 

determinado acontecimento se deve ao “tempo: o fato deve ser recente e o anúncio do 

fato, imediato. Este é um dos principais elementos de distinção entre a notícia e outras 

modalidades de informações” (SODRÉ; FERRARI, 1986, p.18). 

 As reportagens possuem um sentido próprio que as diferenciam de qualquer outro 

formato. Esta não se preocupa necessariamente com os acontecimentos de imediato como 
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a notícia, a reportagem busca na sua construção o aprofundamento das questões. “[...] a 

reportagem oferece detalhamento e contextualização àquilo que já foi anunciado, mesmo 

que o seu teor seja eminentemente informativo. (SODRÉ; FERRARI, 1986, p.18). Este 

gênero redesenha uma realidade com o propósito de criar ao seu receptor significações a 

fim de despertar, por meio do olhar, o imaginário dos sujeitos/receptores.  

 

Reportagens supõem outro nível de planejamento. Os assuntos estão sempre 

disponíveis (a informação é a matéria-prima abundante, como o ar, e não 

carente, como o petróleo) e podem ou não ser atualizados (ou tornados 

oportunos) por um acontecimento. (LAGE, 1996, p.55). 

 

 Ganz (1995) aborda o assunto ao fazer uma analogia entre reportagem e relatório. 

Segundo o autor, ambos os formatos são informativos, mas com uma diferença: o relatório 

caracteriza-se por ser uma ferramenta de comunicação entre iniciantes; e a reportagem é 

uma forma de descrição das causalidades para o campo social. Bahia (1990) complementa 

o pensamento de Ganz (1995) ao dizer que a reportagem é um formato que revigora o 

jornalismo.  

Boucher (1994), ao abordar o formato reportagem, o classifica como um 

“espetáculo”, pois, para o autor, a representação de um determinado episódio é digno de 

ser narrada. “O objetivo da reportagem é, portanto, fazer ver, ouvir, sentir, experimentar. 

Fazer viver. Como se o leitor lá estivesse”, (BOUCHER, 1994, p.12). Já Bahia (1990) 

olha para a reportagem do ponto de vista estrutural. Para o autor, este formato se equivale 

a uma série de notícias, pois a reportagem tem a possibilidade de ir a fundo sob diferentes 

ópticas e abordagens, com o propósito de conduzir ao grande público a informação por 

meio de uma análise intensa dos acontecimentos.  

 

A reportagem é uma montagem de coisas vistas, ouvidas, sentidas, 

experimentadas, vividas. É um encadeamento de cenas. Como qualquer 

espetáculo, inclui cenário, sons, personagens, roupas, acção (o acontecimento, 

a situação). E, portanto, um argumento, diálogos, uma encenação. Ou uma 

reconstituição em imagens. Deve ser construída segundo regras elementares de 

dramaturgia: um início, um desenvolvimento, um desfecho. (BOUCHER, 

1994, p.12). 
 

Ganz (1995) comenta que para uma reportagem ter sucesso é necessário que a 

mesma esteja atenta à elaboração, e que esta deve responder a quatro necessidades 

básicas. “Tomar contacto, documenta-se bem, proceder à localização e preparar 

convenientemente o seu material” (GANZ, 1995, p.15). 
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 Tomar contacto - Segundo Ganz (1995) quer dizer que o repórter deve 

verificar as fontes de informação antes mesmo de sair da redação.  

 Documentar-se - O mesmo que apurar, isto é, quando o tema da reportagem 

já está definido, o repórter deve cercar-se do máximo de informação sob o 

tema estabelecido. Ganz (1995) pontua dentro desta estrutura mais quatro 

características de documentação/apuração.  

1. Documentar-se sobre o acontecimento; 

2. Documentar-se sobre os protagonistas; 

3. Documentar-se sobre o enquadramento do acontecimento; 

4. Documentar-se sobre o contexto. 

 Proceder à localização - Estabelecer uma prévia de onde a equipe de 

reportagem irá trabalhar, buscar contatos e pensar no ambiente que será 

trabalhado. 

 Preparar o material - Esta parte diz respeito a organização do repórter antes 

de ir a campo. Verificar se está com todas as anotações para que não haja 

surpresas no meio do caminho. 

 Bahia (1990) complementa a argumentação de Ganz (1995) ao pontuar a 

importância do profissional de comunicação - repórter, pois este possui a função de 

documentar todos os fatos. “ Isto quer dizer que o repórter não é só uma testemunha 

privilegiada, à qual incumbe captar e difundir dados ou observações [...] a função do 

repórter é instrumental” (BAHIA, 1990, p.57).  

Godinho (2011) reitera a discussão ao explicar que a função de apuração e 

captação exige do sujeito uma maior sensibilidade na produção do conteúdo, já que está 

em suas escolhas a função de levar a informação até o receptor. O telespectador, por sua 

vez, deve ser conduzido pela estrutura diegética1 da reportagem, visto que este deve tirar 

suas próprias conclusões sob o acontecimento, sem depender de opiniões e julgamentos 

pré-concebidos na mensagem. “Uma reportagem que não devolva ao espectador uma 

certa capacidade de juízo [...] não é reportagem, embora formalmente se lhe assemelhe” 

(GODINHO, 2011, p. 63).       

 

                                                             
1  “Palavra de origem grega (diègèsis: narrativa) [...] fatos diegéticos são aqueles relativos à história 

representada na tela, relativos à apresentação em projeção diante dos espectadores”, (AUMONT E MARIE, 

2003, p.77). 
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[...] a mídia não só transmite, mas prepara e apresenta uma realidade dentro 

das normas e das regras do campo jornalístico contribuindo dessa forma para 

a percepção do mundo da vida. (VIZEU, 2009, p.78). 

 

 

  Nem imparcial, nem engajado: O repórter como artífice da notícia, este texto foi 

escrito pelo jornalista Marcelo Canellas2, onde ele comenta sobre o formato reportagem. 

Para Canellas (2008), a reportagem propõe em sua narrativa a arquitetação do real com o 

objetivo de “ampliar a extensão dos eventos, vai resgatar o interesse público do fato 

porque terá retirado da obscuridade as contradições que o legitimam como notícia” 

(CANELLAS, 2008, p.10). 

A reportagem é uma ferramenta abarcada pelas técnicas construtivas do 

jornalismo contemporâneo, que possui a habilidade de construir significações e, estas por 

sua vez, fazem a conjunção das identidades redesenhando uma realidade. Enquanto 

gênero, possui em seu princípio a informação, mas não pelo simples fato do informar, “a 

reportagem, porém, só se esgota no desdobramento, na pormenorização, no amplo relato 

dos fatos” (BAHIA, 1990, p.49). 

 
No jornalismo, a grande notícia - e quase sempre a notícia mais importante - é 

a reportagem. Seja no jornal, na revista, na televisão, no rádio ou no cinema - 

com o nome de documentário -, a reportagem ocupa o primeiro lugar como 

cobertura jornalística. (BAHIA, 1990, p. 49). 

 

Após refletirmos sobre o que de fato é reportagem, podemos dizer que ela possui 

em sua estrutura narrativa a busca pela pormenorização dos fatos. Isto quer dizer que a 

reportagem exige do agente produtor uma dedicação na apuração dos acontecimentos, 

assim requer uma abordagem complexa e, desta forma, torna o tempo de produção 

superior aos demais formatos. Outro ponto interessante de se discutir sobre este formato 

são as inúmeras possibilidades que o repórter tem de quebrar a linearidade desta 

construção. E quando se fala em quebra de linearidade, fala-se no modelo narrativo que 

está por trás da mensagem, a fuga do molde tradicional de se contar histórias, a 

genialidade do sujeito produtor em ousar na elaboração dos tipos de interpelações. Lage 

(2001) complementa ao dizer que a reportagem “Possibilita um mergulho de fôlego nos 

fatos e em seu contexto e oferece ao seu autor uma dose ponderável de liberdade para 

                                                             
2  Nem imparcial, nem engajado: o repórter como artífice da notícia. Disponível em: < 
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12827398/nem-imparcial-nem-engajado-o-reporter-como-

artifice-da-noticia >. Acessado em: 14 de março de 2017.  
 

https://www.yumpu.com/pt/document/view/12827398/nem-imparcial-nem-engajado-o-reporter-como-artifice-da-noticia
https://www.yumpu.com/pt/document/view/12827398/nem-imparcial-nem-engajado-o-reporter-como-artifice-da-noticia
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superar os padrões e fórmulas convencionais do tratamento da notícia (LAGE, 2001, 

p.31). 

Ao pensar sobre este formato, a reportagem televisiva, pode-se dizer que a função 

que o jornalista possui dentro deste processo de redesenhar os acontecimentos para os 

sujeitos receptores se baseia, em parte, nas técnicas de estruturação das notícias e em 

como este agenciador interpreta os fatos que estão à sua frente. Como em um quebra-

cabeças, as escolhas são feitas de modo a levar a informação aos indivíduos, porém a 

forma de arquitetar esta montagem é totalmente independente, pois o caminho a ser 

percorrido por este produtor está ligado às escolhas pessoais. 

 

1.3. GRAVANDO: A ÉTICA POR TRÁS DAS CÂMERAS  

 

 Publicar uma matéria jornalística vai além do relacionamento entre jornalista e 

meio de comunicação e/ou receptor. O sujeito construtor de realidade possui ferramentas 

e o poder de promover e propagar acontecimentos, fatos, ideologias e julgamentos, com 

isso traz a primordialidade de desempenhar um trabalho sensato e ético perante o grande 

público. A busca pela imparcialidade é utópica, o que deve sobrepujar é o empenho da 

aproximação com a realidade como elemento central na construção narrativa das 

histórias. Traquina (2004) contempla estas colocações da seguinte forma: o jornalista, ao 

ser objetivo na construção das reportagens, não quer dizer que este esteja deixando a 

subjetividade de lado, mas está redesenhando para a comunidade seus processos 

construtivos, e os sujeitos receptores os interpretam com sentimento de credibilidade, 

desta forma, isentando o profissional de quaisquer críticas ao seu trabalho.     

 Falar sobre questões éticas no jornalismo contemporâneo implica, antes de tudo, 

uma reflexão sobre estas questões, pois abordá-las nos conduz à fronteira entre o 

profissional produtor de conteúdo e os indivíduos que são metaforicamente 

bombardeados pela informação construída por este sujeito. Berger e Luckman (2004) 

enfatizam que o homem adquire o sentimento de pertencimento social após vivenciar as 

experiências empíricas. O que isto quer dizer? Que os sujeitos são o reflexo das suas 

vivências e os valores estão intrínsecos aos sujeitos. Desta forma, as escolhas de A ou B 

sempre vão estar conectadas às relações sociais e culturais das quais este ator social faz 

parte.    
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 Para nortear todas estas questões éticas e morais, foi elaborado um código que 

serve como guia da prática profissional: a deontologia3. Os profissionais da área do 

jornalismo guiam-se por estas normativas, que regem os deveres e direitos dos jornalistas. 

A declaração é conhecida por “Declaração de Munique” e foi aprovada em 1971. “A 

normatização deontológica de regras e de condutas morais reflete, portanto, a 

sistematização social daquilo que existe na esfera moral e é objeto de reflexão ética” 

(KARAM, 1997, p. 33). Estas normativas servem como meio-fio, onde a linha de direção 

tem o propósito de rumo, em razão da sua elaboração nortear as decisões profissionais. 

 

A reflexão ética, não redutível nem à moral existente nem os códigos formais, 

é essencialmente um momento em que nos perguntamos, radicalmente, qual o 

sentido de uma vida, de um indivíduo, de uma profissão e o que afinal estamos 

fazendo (KARAM, 1997, p.35). 
 

 Mas o que é ética e moral? Para Baptista (2011), a ética e a moral são questões 

oriundas da antropologia, pois, segundo o autor, as indagações sobre os modos de agir, 

certo ou errado, acompanham todos os ciclos da existência humana.  

 

É precisamente num quadro de vida examinada e socializada que os termos 

“ética” e “moral” surgem no discurso comum onde tendem a ser usados de 

forma indistinta, em consonância com a sua afinidade etimológica. Com efeito, 

a palavra “ética” provém do grego (éthè - morada) e a palavra “moral” deriva 

do latim (mores - costumes), mas ambas remetem para um mesmo universo de 

significação, referindo-se aos “modos de habitar o mundo” ou aos “modos de 

ser habituais”. Isto é, a padrões de conduta adotados pelas pessoas, pelas 

organizações, pelas comunidades e pelas sociedades. (BAPTISTA, 2011, p.7). 

 

 

 O modo como o jornalista reconstrói os acontecimentos põem em discussão as 

indagações acerca do que se pode ou não se pode reproduzir ao sujeito/receptor. Afinal, 

como pode-se estabelecer um elo ético/moral entre o profissional e seu público? É por 

isso que o jornalismo contemporâneo é regido por uma série de normas que estão 

explícitas na estrutura de seu código deontológico. São regras e normativas que regem as 

ações do cotidiano profissional, tais como: respeitar a verdade; defender a liberdade de 

informação; não utilizar métodos desleais para obter informações, fotografias e 

                                                             
3 “Atualmente designa-se por deontologia o universo moral de uma determinada profissão considerando 

que existem comportamentos morais característicos e distintos das atividades profissionais”, (BAPTISTA, 

2011, p.9). 
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documentos; guardar segredo profissional, e tantos outros deveres e direitos pré-

estabelecidos pelo regimento de conduta ética-profissional.  

Ao sair para realizar uma pauta, o repórter nunca sabe o que de fato irá encontrar 

pelo caminho. As decisões serão tomadas, as escolhas serão realizadas, mas não apenas 

baseadas num conjunto de regras e, sim, nas próprias experiências que este indivíduo tem 

acerca das questões existências. Berger e Luckman (2004) já enfatizaram estes preceitos 

ao dissertarem sobre as vivências individuais de cada ator social, pois, são estes 

personagens que definem as escolhas, baseados nas suas próprias experiências empíricas. 

O que isto nos diz? Que somos afetados diariamente por modos de agir e pensar 

instintivos a nós mesmos.  

 Faustino (2007) corrobora com a discussão ético-moral ao proferir que a ética do 

profissional de comunicação é o reflexo dos seus processos construtivos. Desta forma, 

pode-se explicar que a deontologia não se trata apenas de palavras descritas em uma 

normativa, e sim uma teoria que norteia as ações e ideias concretizáveis. “A ética 

jornalística tem implicações práticas e está ligada às qualidades e princípios que fazem 

do jornalismo um produto quotidiano com qualidade” (FAUSTINO, 2007, p.78). É nesse 

sentido que o autor entende que: 

 

[...] o jornalista deve preocupar-se por construir e aplicar um sistema ético que 

lhe permita, pragmaticamente, fazer um jornalismo de qualidade e ser 

reconhecido como um bom jornalista, mesmo que esteja sujeito a 

condicionantes empresariais, de mercado ou outras. (FAUSTINO, 2007, p.78). 

 

 

 Ao abordar questões éticas e morais, o campo jornalístico demanda uma discussão 

sobre os modos de produção jornalística, o que significa buscar uma abordagem reflexiva 

sob todas as variáveis que podem levar um profissional a cometer um equívoco ou um 

mal uso das ferramentas construtivas de realidade. O imediatismo dos meios televisivos, 

por exemplo, ou o anseio do repórter em dar o furo jornalístico mesmo sem estar de posse 

de todas as informações que norteiam determinado acontecimento. Esses elementos 

podem acabar por prejudicar o esclarecimento dos fatos, pois a tomada de decisão 

operacionaliza um processo desafiador para o sujeito produtor.  

Em 1994, o jornalismo brasileiro vivenciou o que pode-se chamar de uma das 

maiores falhas de postura ética profissional e a total falta de compromisso com as 

normativas deontológicas que a história dos meios de comunicação possam retratar: o 
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caso da Escola Base4. Neste episódio, foi desencadeado uma série de equívocos da 

imprensa brasileira, em que a ausência do zelo com as fontes e o mau uso dos meios de 

comunicação levaram a opinião pública a massacrar os proprietários da escola. Segundo 

o que rege o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ), como uma das 

premissas básicas que se encontra descrito no Artigo 3º, diz que: O jornalista é um agente 

social, e todos os atos estão regidos por este estatuto. Já na leitura do Art. 4º fica claro 

que o jornalista tem como norteador do seu trabalho a busca pela verdade e a averiguação 

de todos os fatos, pois são estas diretrizes que regulam seu trabalho. Também destacamos 

estas duas alíneas descritas no Código de Ética dos Jornalistas, que falam sobre as 

obrigações do profissional de comunicação em relação às fontes: “ não colocar em risco 

a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha; respeitar o direito à 

intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão” (FENAJ, 2016, p.1). 

Faustino (2007) demonstra que a falta de entendimento do profissional sob às 

prerrogativas que regem sua profissão podem levá-lo a tomar uma decisão errada. O 

repórter, ao construir a narrativa e divulgá-la, corre o risco de acabar sendo mal 

interpretado. O autor descreve algumas situações como: “transmitir material que pode 

não ser verdadeiro; divulgar fontes; mostrar conteúdo com imagens questionáveis” 

(FAUSTINO, 2007, p.28).   

Para finalizar esta discussão, Bahia e Rigueira (2009) retratam a importância de 

se entender os conceitos de ética e moral”. As autoras explicam que elas dividem dos 

mesmos princípios, pois possuem a mesma finalidade de regramento social. Entender a 

funcionalidade destes preceitos implica em o indivíduo saber diferenciar as escolhas, 

saber o que é “o bem e o mal, o lícito e o ilícito, bem como a pautar o seu comportamento 

por meio de premissas que o levam a estar em harmonia com a sociedade e consigo 

mesmo”. (BAHIA E RIGUIERA, 2009, p.5).  

As escolhas! Elas sempre vão estar ligadas ao processo construtivo do profissional 

de comunicação, e não somente a este, mas sim, a todos que de uma forma ou outra ou 

em um determinado momento são levados a tomar alguma decisão. O jornalista, em 

                                                             
4 O caso Escola Base ocorreu no ano de 1994, em uma instituição particular localizada no bairro da 

Aclimação, São Paulo. O fato ficou conhecido por envolver o casal de proprietários Icushiro e Maria 

Aparecida Shimada e alguns funcionários. A professora Paula Mihim Alvarenga e seu esposo Maurício 

Monteiro de Alvarenga foram acusados injustamente pela imprensa por abusarem sexualmente de alguns 

alunos. Devido à falta de postura ética e uma série de equívocos da imprensa, a opinião pública massacrou 

os envolvidos. Este caso ficou conhecido como uma das grandes falhas éticas que envolveram os meios de 

comunicação brasileiro.  
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específico, se atribui uma responsabilidade social maior, pois este produtor possui em 

suas mãos o poder de construir uma realidade que, de uma forma ou outra, é tomada como 

um dogma pelos indivíduos receptores.     
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CAPÍTULO II 

A NARRATIVA DO FRAME: EDIÇÃO NÃO LINEAR E A ESTRUTURAÇÃO 

DAS HISTÓRIAS 

 

A evolução dos processos narrativos e dos equipamentos tecnológicos fizeram com 

que a linguagem audiovisual fosse a cada dia adquirindo novos significados perante o 

receptor e, desta forma, possibilitou o seu uso por diferentes meios de produção. O 

jornalismo contemporâneo tem fundamentando-se, em parte, nos procedimentos oriundos 

da cinematografia para produzir a estrutura narrativa das reportagens televisivas. Cada 

vez mais as reportagens apropriam-se desta linguagem na estruturação dos sentidos para 

o telespectador.  

O elo entre os campos jornalístico e cinematográfico caracteriza-se pelo surgimento 

da câmera, visto que foi mediante esta descoberta que as imagens começaram a ser 

captadas e projetadas a um público específico. O ato de filmar e narrar uma história 

desponta com o desenvolvimento da sétima arte, e devido as experimentações técnicas 

que os modos de produção adquiriram na elaboração de uma narrativa. 

As histórias são narradas mediante uma linguagem que une diferentes planos, 

movimentos de câmera e efeitos sonoros. Todos estes artifícios e recursos possuem como 

propósito estabelecer sentidos de realidade ao sujeito receptor. Para que estes sentidos de 

realidade sejam formulados, é necessário que os procedimentos de edição sejam 

elaborados de modo a consolidar estes códigos em uma sequência construtiva e 

significativa. Para que este processo transforme-se em linguagem, é necessário ter o 

domínio das técnicas de edição e manipulação de imagens, já que é devido a este 

procedimento de justaposição que os sentidos são elaborados, pensados e organizados de 

modo a propor um significado. 

 

2.1. A ORIGEM DA MONTAGEM E SEUS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

As primeiras luzes se acenderam provenientes do cinematógrafo, foi assim que as 

projeções ganharam vida no final do século XIX. Os irmãos Lumière apresentaram ao 

público presente sua invenção, no Grand Café Paris, no dia 28 de dezembro de 1895. 

Segundo Mascarello (2006), estes cafés foram determinantes para a divulgação desta 
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nova descoberta, como conhecido na versão americana - os vaudeviles5, uma vez que 

proporcionava um ambiente onde as pessoas podiam se encontrar para assistir à pequenas 

apresentações, ler livros, jornais, reencontrar amigos e beber.  

Já Dancyger (2003) argumenta que durante este período de descobertas da sétima 

arte, a narrativa pouco importava, visto que a ideia de ver imagens em movimento era tão 

surpreendente que a estética dos enquadramentos e a montagem não tinham relevância. 

Mas devido a evolução tecnológica e o aprimoramento técnico foi “se transformado em 

arte ao encontrar os princípios específicos da sua linguagem, ligados ao manejo da 

montagem como elemento fundamental da narrativa” (MASCARELLO, 2006, p.22). 

Almeida (2007) complementa a ideia de Mascarello (2006) ao dizer que, para obter uma 

narrativa, é necessário ter a união de dois elementos na formação de uma linguagem, 

narração e representação. Ambos os princípios quando sedimentados constroem a 

narrativa “condicionando o olhar do espectador, por meio da manipulação do tempo, 

jogando com seus desejos e seu imaginário” (ALMEIDA, 2007, p.3).  

A montagem foi surgindo devido a necessidade de se formarem outros planos, no 

entanto, os planos não ocupavam uma posição de continuidade como de fato é seu 

propósito, mas sim como agenciadores de uma nova sequência. A montagem 

propriamente dita, que é baseada na justaposição, começou a ser aprimorada após o 

trabalho desenvolvido por Edwin S. Porter. Outro nome que também fazia frente a estas 

questões era o de David Griffith, que juntamente de Porter desenvolveram a montagem 

narrativa. Na outra esfera se encontra outra ideologia, a montagem como produção de 

sentidos, teorizada pela escola soviética. Nela destacam-se, Lev Kuleshov, Vsevolod 

Pudovkin, Dziga Vertov e Sergei Eisenstein.  

Juntar, colar ou sobrepor fragmentos! Ao se inserir neste processo da busca do 

entendimento sobre os fundamentos teóricos e históricos do surgimento das técnicas 

construtivas de montagem, depara-se com duas perguntas relativamente simples. Qual é 

sua origem, e o que é montagem? As respostas para estas indagações encontram-se em 

parte na própria subconsciência do ser humano, pois direta ou indiretamente todos já 

estiveram envolvidos em algum processo de montagem, como exemplificam  Leone e 

Mourão (1993) , ao mencionarem as brincadeiras da infância: “os cubos coloridos, nos 

                                                             
5 Estes ambientes eram conhecidos como uma espécie de teatro de variedades, onde as pessoas podiam se 

encontrar e assistir diferentes apresentações. Eram bastante populares nos EUA, pois as suas temáticas 

continham atrações variadas como: performance de acrobacias, declamação de poesias e sessões de lanterna 

mágica, etc. 
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primeiros anos de escola, as letras e, mais tarde, os quebra-cabeças de numerosas peças 

[...] diante de certos hobbies, fazemos montagem ao tentar juntar as partes, seguindo 

algum tipo de roteiro instruções” (LEONE E MOURÃO, 1993, p.9).  

A montagem sempre esteve presente no cotidiano dos indivíduos, seja na forma 

lúdica como citada acima ou por meio das artes visuais. A sétima arte alavancou este 

processo de indução ao propor a articulação de planos cinematográficos, pelo intermédio 

da arquitetação de mecanismos de significação. Segundo Ken Dancynger (2006), em 

apenas 30 anos as concepções da montagem clássica se aprimoraram. O autor comenta 

que, durante o nascimento do cinema, alguns preceitos não eram se quer teorizados, como 

as questões de “continuidade, o trabalho de direção e a ênfase dramática em sua relação 

com a montagem” (DANCYNGER, 2006, p.3). Estes fatores elencados consubstanciam 

a ideia de que, neste período, a montagem não se concretizava na sua forma narrativa, 

devido ao uso da câmera de filmar, uma vez que a íris do equipamento era posicionada 

em qualquer lugar em relação a composição da imagem, dado que neste momento os 

equipamentos utilizados eram totalmente estáticos e toda a ação dramática desenvolvia-

se à sua frente. 

Alguns realizadores como Georges Méliès desenvolviam a narrativa das produções 

de forma que a câmera era mantida parada em determinada posição e todos os planos 

gravados. Neste processo, a montagem exercia a mera função de ligação, juntando um 

plano a outro de ações dramáticas ou atuações sem ter a intenção de propor sentidos ou 

provocar qualquer impacto no espectador. Essa função era dada como um elo entre os 

planos, que tinha como objetivo a junção de duas ações sem ditar um ritmo. A estrutura 

narrativa não existia, pois, cada plano contava uma sequência completa da encenação - 

uma história. Só após o trabalho desenvolvido por Edwin S. Porter que a montagem foi 

se refinando ao ponto de se tornar um processo narrativo. 

Ken Dancynger (2006) revela que, a partir do ano de 1903, Porter estabeleceu uma 

nova forma de se articular os planos, desta forma constituiu um certo dinamismo às 

produções, de modo a propor uma continuidade visual antes inexistente na narrativa 

audiovisual. Porter, ao observar o trabalho de Méliès e deslumbrado com o dinamismo 

das obras, se deu por conta de que poderia ter uma melhor articulação das imagens se as 

reorganizasse. 
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Ele também descobriu que o plano era peça básica na construção do filme. 

Como comenta Karel Reisz, “Porter revelou que um simples plano, registrando 

uma parte incompleta da ação, é a unidade a partir da qual os filmes devem ser 

construídos e assim estabeleceu o princípio fundamental da montagem”. 

(DANCYNGER, 2006, p.4).  

 

René Gardies (2009) complementa a colocação de Ken Dancynger (2006) ao 

descrever a função da montagem audiovisual. Gardies explana que a montagem possui a 

função de propor sentido as imagens em movimento. Gilles Deleuze (2004) corrobora 

com a discussão ao dizer que o plano é a imagem em movimento, “porque é o mesmo 

movimento, ora compondo, ora decomposto [...] relaciona o movimento com um todo que 

muda, é o corte móvel de uma duração” (DELEUZE, 2004, p.38). Gardies (2009) retoma 

o pensamento ao proferir que a articulação dos planos permite agenciar diferentes 

situações, “reunir ou separar elementos, articular numa determinada continuidade aquilo 

que, sem esta operação de montagem, seria apenas visto como isolado” (GARDIES, 2009, 

p.35).  

Uma das obras de maior relevância dentre as produções de Porter foi O grande 

roubo do trem, produzido no final de 1903 e que propunha uma narrativa de certa forma 

requintada em relação ao padrão existente. Um filme que se baseia em contar a história 

de alguns ladrões que assaltaram um trem. Esta produção tem cerca de doze minutos e 

aproximadamente quatorze planos. Mas o que tem de diferente neste processo? É o modo 

como Porter articulou os planos com a intenção de mudar espaço e tempo sem que o 

espectador perdesse a narrativa da história. O legado deixado por Edwin S. Porter, é 

entender a função de organização dos planos com intuito de denotar uma continuidade 

narrativa.  

  Outro nome que fez frente às idealizações do processo construtivo da montagem 

audiovisual foi D. W. Griffith que, aprimorou a ideia proposta por Porter, e mais tarde 

ficou conhecido como o pai da montagem cinematográfica no sentido moderno. As 

contribuições de Griffith transcenderam todas as técnicas existentes e propuseram uma 

nova forma de narrativa. Ken Dancynger (2006) destaca algumas técnicas desenvolvidas 

por Griffith como: “a variação de planos para criar impacto, incluindo o grande plano 
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geral, o close-up6, inserts 7e o travelling8, a montagem paralela e as variações de ritmo” 

(DANCYNGER, 2006, p.5). Griffith destacou-se por produzir um maior apelo dramático 

as produções audiovisuais e ao utilizar a variação de planos para contar uma narrativa. 

Foi Griffith que também demonstrou que as cenas poderiam ser fragmentadas em 

diferentes planos, desta forma, propondo uma nova perspectiva ao seu espectador. Outro 

procedimento que leva a marca de Griffith foi a descoberta da montagem paralela, esta, 

por sua vez, tem por finalidade construir uma narrativa por meio da articulação de duas 

ações que estão ocorrendo em diferentes momentos, mas que pertencem a mesma 

estrutura temporal da história. Este método possibilita o fracionamento das cenas a sua 

utilização de forma a criar a dramaticidade da cena. 

Ken Dancynger (2006) descreve uma das produções de Griffith em 1909, quando o 

realizador utilizou este procedimento no filme The Lonely Villa, que por sua vez: “[...] 

intercala cenas de ladrões invadindo a casa de uma família indefesa com cenas do marido 

correndo para salvá-las. Neste filme, Griffith constrói as cenas usando planos cada vez 

mais curtos para aumentar a dramaticidade” (DANCYNGER, 2006, p.7).     

Devido as produções de Griffith terem adquirido certa notoriedade entre os demais 

realizadores existentes, não demorou para que seus métodos despertassem o interesse de 

outra escola cinematográfica, a soviética. Durante algum tempo, as técnicas de Griffith 

foram investigadas por alguns realizadores como, Sergei Eiseinstein, V. I. Pudovkin e 

Dziga Vertov.  

Leone e Mourão (1993) argumentam que Pudovkin pretendia expressar por meio 

da montagem emoções, pois o mesmo acreditava que a articulação dos planos causaria 

sentidos opostos em quem estivesse assistindo. Já Ken Dancynger (2006) complementa a 

argumentação de Leone e Mourão (1993) dizendo que Pudovkin estudou os métodos de 

Griffith e pretendia aperfeiçoar a forma que o filme narrativo possibilitava a compreensão 

dos sentidos. Leone e Mourão (1993, p.50) apontam que: “Pudovkin pretendia era chegar 

até o espectador através dos valores plásticos conseguidos pelo trabalho da montagem”.  

                                                             
6 Close-up - Expressão oriunda do inglês que é muito utilizada na fotografia e na gravação de vídeo, que 

significa um plano fechado - quando a câmera se encontra bem próxima ao objeto em destaque 

proporcionando uma visão detalhada. 
7 Inserts - Geralmente é um plano breve que se insere entre uma ação com o intuito de valorizar ou promover 

algo dentro de uma ação. 
8 Travelling - Nome dado a um movimento com a câmera, esse movimento é feito sobre um suporte que se 

encontra montado em trilhos, desta maneira proporciona o deslocamento do equipamento para frente e para 

trás. 
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Pensando desta forma, pode-se dizer que “a montagem afeta a capacidade 

emocional do espectador, e também interfere na significação do discurso” (LEONE; 

MOURÃO, 1993, p.49). Os elos são estabelecidos pela justaposição dos planos 

audiovisuais, uma vez que a junção forma no senso cognitivo do telespectador o que se 

pode chamar de terceiro plano, o lado subjetivo da montagem. É por meio desta 

linguagem que as estruturas se constituem e fundem um novo fluxo discursivo ao 

receptor. 

 É a proposta de ultrapassar o significado de uma cena filmada a partir da 

fragmentação  que se estabelece o pensamento de Pudovkin, para a qual Ken Dancynger 

(2006) faz uma metáfora com uma construção: é tomado o tijolo como uma parte de um 

conjunto, fazendo analogia com o plano cinematográfico, sendo que, este tijolo pode ser 

articulado sobre diferentes formas até se alcançar o resultado desejado. “Da mesma forma 

que um poeta usa as palavras para criar uma percepção da realidade, o diretor de cinema 

usa os planos como seu material bruto” (DANCYNGER, 2006, p.15). Leone e Mourão 

(1993) acrescentam à discussão a importância que o indivíduo/montador tem sobre a 

produção audiovisual ao dizer que, “o montador pode dirigir e controlar as emoções do 

espectador, reorganizando a realidade descrita pelos planos [...] (LEONE E MOURÃO, 

1993, p.51). 

 Ao longo da história, Pudovkin fez diversas experiências dentro desta ideia 

construtivista proposta por ele, e outro personagem que se destaca nesse processo foi Lev 

Kulechov, que juntamente de Pudovkin desenvolveram algumas experimentações. Há 

mais famosa delas ficou conhecida como o efeito Kulechov, que por sua vez, tem por 

objetivo usar um mesmo plano e justapor este em uma sequência com diferentes planos, 

de modo a induzir o olhar do espectador a diferentes interpretações. René Gardies (2009) 

acentua a importância de se entender a poética da montagem ao dizer que a aplicabilidade 

primordial da montagem é a construção de um sentido pela articulação dos planos.  

Já Leone e Mourão (1993) destacam que “cada corte deve gerar um conflito entre 

dois planos unidos, fazendo com que na mente do espectador surja um terceiro conceito, 

que será precisamente aquilo que Eisenstein chama de imagem” (LEONE E MOURÃO, 

1993. p.51). As utilizações de imagens em movimento necessitam desta arquitetação dos 

fragmentos para que possam obter um ritmo narrativo. Gilles Deleuze (2005) acrescenta 

que o plano é parte fundamental deste processo, mas ele por si só, não representa o todo 

de uma parte que se encontra em constante mudança, como também elucida Nogueira:    
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A montagem é, portanto, a organização discursiva de acontecimentos ou ideias 

através da escolha e combinação dos planos, tendo em vista determinados 

propósitos e efeitos discursivos, sejam eles retóricos, dramáticos, éticos ou 

estéticos. Trata-se, pois, de dar às imagens, ao juntá-las, um significado que 

isoladamente não possuem. (NOGUEIRA, 2010, p.94).  

 

Apesar de Pudovkin ter explorado as vertentes teóricas de Griffith de modo a 

entender de que maneira as articulações cinematográficas levam o senso cognitivo do 

espectador a sentir emoções e sensações, foi Sergei Eisenstein que se destacou neste 

processo. Eisenstein ficou conhecido por escrever sobre suas ideias cinematográficas e 

por desaprovar algumas técnicas de montagem, isto é, métodos de justaposição que 

faziam da manipulação dos planos uma brincadeira. Brincadeira ou não, estes processos 

corroboraram para novas descobertas de composição, que desta forma possibilitou o 

entendimento do uso intercalado de fragmentos de película, onde dois planos quando 

unidos formularam um novo conceito.  

Conforme Leone e Mourão (1993), Eisenstein considera que as imagens em 

movimento não faziam parte de uma única construção, mas que, de certa forma, com o 

auxílio da justaposição, se poderia alcançar outros significados. Eisenstein defendia a 

arquitetação dos sentidos que os planos unidos poderiam proporcionar ao espectador por 

intermédio do processo montagem. “Assim, os planos isolados e sua justaposição estão 

em correta e mútua relação” (LEONE E MOURÃO, 1993, p.53). Ao se propor tal método, 

Eisenstein compreendia que para uma determinada cena ter o efeito pretendido se deveria 

filmar a mesma sob diferentes planos, desta forma, estabelecendo um ambiente adequado 

para o montador desenvolver seu trabalho.  

Sergei Eisenstein (2002, p.14) diz que os filmes enfrentam a missão de “apresentar 

não apenas uma narrativa logicamente coesa, mas uma narrativa que contenha o máximo 

de emoção e de vigor estimulante. A montagem é uma poderosa ajuda na solução desta 

tarefa”.  

Martin (2005) declara que a montagem nada mais é do que a organização dos 

planos de um filme e que demonstram o tempo de duração. Ainda, Martin (2005, p.167) 

distingue a montagem entre duas vertentes quanto a estética: “a montagem narrativa e a 

montagem expressiva”. Caracteriza-se por montagem narrativa o ato de contar uma 

história, seja ela formulada pelos aspectos mais simples da montagem. Já a montagem 

expressiva desenvolve a ideia da justaposição dos planos para que desta forma estabeleça 

um elo com o olhar do espectador, uma identificação com a narrativa das imagens em 

movimento.  
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2.2. CONCEITOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS: EDIÇÃO OU MONTAGEM? 

  

Pode-se dizer que montagem e edição são sinônimos de uma função que remete a 

dois conceitos, um considerado clássico e outro contemporâneo. A montagem surge de 

uma vertente cinematográfica, já a edição desponta devido ao avanço tecnológico e a 

necessidade de se organizar material para televisão. Segundo Carlos Canelas (2010), a 

edição nasce, em uma primeira instância, devido ao surgimento do videotape, que foi 

lançado pela empresa de Radiodifusão norte americana Ampex, no ano de 1956 na cidade 

de Chicago. “Este sistema de gravação de vídeo revolucionou a indústria da televisão, 

uma vez que, a partir da sua criação, existia a possibilidade de registar programas 

audiovisuais para serem difundidos e retransmitidos.” (CANELAS, 2010. p.2). Mas, antes 

de aprofundar tais conceitos, é preciso esclarecer uma pequena questão referente às 

definições: edição ou montagem? Qual seu significado? Existe alguma diferença técnica 

entre ambos os conceitos?  

Ambos os termos são conhecidos no meio audiovisual por manejarem imagem e 

som. Mas, estas terminologias possuem uma pequena diferença na sua origem. A palavra 

montagem nasce devido a necessidade de dar continuidade a outro plano cinematográfico. 

Para Nogueira (2010), a concepção de montagem refere-se a um ato de ligação e/ou 

junção. Este procedimento organiza “elementos diversos através de uma forma 

sistemática e deliberadamente pensada, isto é, através da organização ou coordenação das 

partes num todo” (NOGUEIRA, 2010. p.95). Já Maria Dora Genis Mourão (2006) 

complementa a discussão proferindo que o ato de montagem desempenha papel crucial 

dentro de uma obra audiovisual. Segundo a autora, este é “o momento em que se 

organizam os materiais e se define a estrutura da narrativa” (MOURÃO, 2006, p.3). 

Baseado nas colocações dos autores citados pode-se dizer que montagem e edição 

compartilham da mesma essência - o modo de articular a imagem e o som possui o mesmo 

princípio.  

 

Trata-se, pois, de dar às imagens, ao juntá-las, um significado que 

isoladamente não possuem. Ou seja: através da montagem, o resultado da 

união das partes excede a sua simples soma {...} A montagem consiste, então, 

na criação de relações de um plano com os seguintes e/ou os anteriores, seja 

de que tipo for essa relação – de coordenação, de contraste, de contiguidade, 

de oposição, de semelhança, de implicação, de continuidade, por exemplo –, 

criando diversas modalidades de sentido: metáforas, sinédoques, repetições, 

hipérboles, elipses, entre outras. (NOGUEIRA, 2010, p.94/95). 
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 A montagem surgiu em decorrência do progresso da sétima arte. Nos seus 

primórdios usava-se este procedimento para construir uma sequência de imagens em 

movimento, de modo a induzir um sentido aos planos cinematográficos e 

subsequentemente causar ao espectador significações. O ato de montar faz parte de 

técnicas desenvolvidas pelo montador. Esta função era realizada em um equipamento 

chamado moviola9, que por sua vez, funcionava de forma manual. O operador inseria o 

filme em uma das extremidades da máquina e, ao rodar uma manivela, visualizava-se a 

imagem em movimento por meio de um visor, assim, propiciava-se ao montador a escolha 

dos fragmentos desejados. Após esta etapa, era usada uma fita adesiva para colar os 

pedaços selecionados. Assim caracterizou-se a sua essência terminológica, em razão da 

montagem ser resultante deste processo manual de labutar a película cinematográfica.  

Já o processo de edição está ligado ao avanço tecnológico e a chegada da era 

digital, visto que o modo de captura das imagens transmudou-se no decorrer dos tempos. 

A edição de vídeo surgiu em seguida a criação do registro magnético no ano de 1958. 

Este procedimento baseou-se na mesma essência da montagem cinematográfica, pois a 

ação partia do processo físico. Este método exigia uma complexidade, já que, a imagem 

e o som eram gravados separados, e desta maneira ocasionava falhas de sincronização da 

imagem com o áudio na hora de justapor os fragmentos. 

 

[...] este processo era muito mais crítico do que na montagem feita em película, 

porque as imagens não eram vistas a olho nu, pelo que a probabilidade de não 

se efectuar o corte no ponto certo era muito grande, e, por conseguinte, na 

colagem de dois pedaços de programa na zona visível da imagem poderia 

resultar numa perturbação não admissível em sistemas profissionais 

(CANELAS, 2010, p.2). 
 

Os meios de pós produção foram se aperfeiçoando e os equipamentos adquiriram 

destaque neste processo produtivo. O ato de cortar a imagem manteve sua essência prática 

no que tange ao sentido subjetivo do fazer, mas a ação mecânica adquiriu um novo 

dispositivo. A edição se diferenciou sob dois aspectos funcionais e tecnológicos: a linear 

(magnética) e a não linear (digital). Canelas (2010) esclarece as definições como: “A 

designação linear advém, por um lado, da forma como se tem acesso ao material 

audiovisual em bruto e, por outro lado, do modo como este vai ser ordenado na versão 

                                                             
9 Moviola foi um equipamento utilizado durante um período do cinema mundial para cortar a película do 

filme. Também conhecida como mesa de montagem. Este dispositivo foi inventado por Ivan Serrurier em 

1917. 
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final” (CANELAS, 2010, p.4). O procedimento que o autor se refere é de que forma se 

estabelece o ato funcional da edição, já que o conceito de edição linear é simples. Como 

exemplo de linearidade podemos citar o ato utilitário da máquina de escrever, onde os 

passos possuem um fluxo único, linha por linha, palavra por palavra até formar o texto. 

O lugar que se desenvolve esta ação é na ilha de edição linear10, local que permite 

apenas cortes lineares, plano 1 seguido pelo plano 2 e assim sucessivamente. Nesta 

metodologia, o editor deve seguir bem a ordem do material a ser trabalhado, visto que o 

mesmo deve prestar atenção nos takes a serem utilizados para que não haja falhas. Caso 

ocorra algum erro no decorrer deste processo, a edição fica totalmente comprometida. 

 

Figura 01: Ilha de Edição Linear 

 
 Fonte: Imagem retirada da internet. 

 

Atualmente o processo de edição é realizado por meio de um programa de 

computador, onde este opera os procedimentos construtivos e narrativos do ato de cortar 

imagens em movimento, possibilitando um novo sentido aos fragmentos digitais. Harris 

Watts (1990), esclarece que o métier do profissional de edição baseia-se no ato de cortar. 

Mas para o autor, o que seria o mais sensato é pensar nele como um método de seleção. 

“Ao editar você está selecionando as melhores tomadas-de-cena, ou as melhores partes 

das melhores cenas, a fim de realizar sua matéria” (WATTS, 1990 p.95). Squirra (2004) 

complementa o pensamento de Watts (1990) ao salientar a relevância de se entender o 

processo de edição, pois conhecer o método cinematográfico constitui o alicerce da 

composição das partes da comunicação, também explicado por Canelas: 

 

                                                             
10 A ilha de edição linear é um aparelho analógico utilizado para editar áudio e vídeo, também conhecido 

como mesa de edição possui a função de adicionar legendas, locuções e efeitos.  Consiste em uma máquina 

reprodutora e uma gravadora, assim possibilitando ao editor articular as cenas que serão cortadas. 
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A gravação e a edição de vídeo permitiram ocultar os erros que ocorriam 

frequentemente nas emissões televisivas transmitidas em directo e produzir 

programas audiovisuais com a duração exacta do seu tempo de antena, o que 

antes só era possível registrando os programas em película, da mesma forma 

que se fazia na produção cinematográfica. (CANELAS, 2010, p.3). 

 

 Em seguida à renovação tecnológica e digital, surge a edição não linear, 

metodologia que permite ao editor uma autonomia e gerenciamento dos processos 

construtivos de justaposição. A edição não linear possui como essência funcional a 

liberdade de escolha, os planos podem ser selecionados e cortados sem que haja a 

necessidade de uma linearidade, isto é, as imagens podem ser “processadas de modo 

aleatório”, (CANELAS, 2010. p.4). 

Nas figuras abaixo podemos visualizar como é o funcionamento/organização dos 

planos na timeline do software Adobe Première11: 

 
Figura 02 e 03: À esquerda, ilha de edição não linear, à direita, timeline do software de edição. 

 

 
       Fonte: Imagens retiradas da internet. 

 

Como contextualizado anteriormente, ambos os formatos possuem suas 

semelhanças e características. O que tangencia a funcionalidade destas plataformas é a 

essência cinematográfica. Embora as tecnologias tenham adquirido espaço nas ilhas de 

edição devido ao surgimento de novas ferramentas, a aplicabilidade do método como 

elemento criativo se manteve o mesmo. O ato de cortar o fragmento de película apenas 

mudou sua fisionomia perante quem os manipula, mas a característica histórica continua 

a mesma.  

 

2.2.1. Linguagem audiovisual, edição não linear na construção da narrativa. 

 

 Ao pensar na estrutura da reportagem televisiva e na forma com que sua 

linguagem transmite ao receptor um sentido de realidade construída, se depara com alguns 

                                                             
11 O Adobe Première é um editor de vídeo baseado na edição não linear. 
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conceitos fundamentais na elaboração desta narrativa. Imagem, som, continuidade e ritmo 

são princípios basilares na sedimentação desta execução, ou seja, fazem parte de um todo 

que mal administrado e/ou editado podem desconstruir a proposta estabelecida pela 

reportagem.  

Após o advento da televisão e dos avanços tecnológicos desponta a necessidade 

de obter um novo método de armazenamento de imagem e som, de modo que permitisse 

a difusão imediata de ambas as frequências. Assim, acabou tornando-se possível a 

retransmissão dos programas televisivos. Paternostro (1999) diz que a indagação do 

homem pela procura do conhecer o incitou para aquisição de meios mais eficientes para 

a propagação e intercâmbio de informações. Jon J. Floherty (1964) esclarece que esta 

indagação fez com que, por meio de uma invenção, o homem transformasse raios de luz 

em ondas eletrônicas, de modo a levar imagens em movimento “mostrando pessoas e 

objetos em ação, por meio de um invento” (FLOHERTY, 1964, p.12).  

A televisão tornou-se algo comum entre as famílias, e hoje, de acordo com Squirra 

(2004, p.12), “é o veículo mais popular como forma de entretenimento, atualização e 

obtenção de informações”. O autor ainda salienta que a televisão possui um aparato 

tecnológico capaz de propagar conteúdo de maneira ágil e inusitada, desta maneira 

demonstrando a vida nas suas formas mais distintas. E devido ao desenvolvimento e 

aprimoramento dos equipamentos televisivos, as reportagens adquiriram espaço no 

cotidiano da população. Deste modo deixaram de ser obsoletos no sentido da transmissão 

de informação para ganhar dinamismo na elaboração das reportagens em termos de edição 

do conteúdo. A diretora de jornalismo da Rede Globo de Televisão Alice Maria, citada, 

por Squirra (2004, p.80), diz que “nos primeiros anos de reportagem, o repórter era apenas 

uma pergunta”. A autora dá a entender que naquele tempo a figura física do repórter não 

era peça importante na estruturação da pauta. Já na contemporaneidade os jornalistas 

desempenham função impar na construção da pauta, uma vez que é a partir da sua 

estruturação que os sentidos são formulados.  O editor ao receber a realidade captada pela 

câmera a organiza de modo a materializar determinados frames em uma narrativa 

coerente e significativa aos telespectadores.   

 

A montagem não é um processo criador independente; não pode alterar a 

realidade captada pela câmara; os pedaços de filme não são estáticos como um 

bloco de granito antes que o escultor o desperte para a vida”, (SQUIRRA, 

2004, p.94). 
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 Paternostro (1999) complementa o pensamento de Squirra (2004) com uma 

metáfora, uma vez que a edição é comparada pela autora como uma receita de bolo. Os 

ingredientes que são usados são: informação, imagem e emoção. Todos os elementos 

citados por Paternostro fazem parte de uma construção, onde o uso da linguagem 

audiovisual pode ser descrito como o ato de processamento dos ingredientes antes de irem 

ao forno. O ato de edição pode ser considerado como uma arte, da mesma forma que o 

confeiteiro possui a sua, o editor labuta com a intenção de construir a linguagem proposta 

pela reportagem. “Editar significa montar a matéria: selecionar imagens e sons, e através 

de um sistema eletrônico [...] dar às imagens e sons selecionadas uma sequência lógica, 

clara, objetiva, concisa e de fácil compreensão” (PATERNOSTRO, 1999, p.128).  

Todos os fundamentos para estruturar a linguagem de uma reportagem televisiva 

foram citados pelos autores acima. No entanto, faltam alguns princípios essenciais que 

devem ser seguidos pelo editor de imagem na hora de organizar a narrativa, ritmo e 

continuidade, uma vez que se pretende instigar a produção de significações no 

telespectador, de modo que se estabeleça coerência discursiva à construção da linguagem.  

Quando se fala nessa construção da linguagem da imagem perante o telespectador, 

abre-se o viés de uma realidade mental que se estabelece nessa leitura. Gutierrez (1978) 

confirma as colocações de Nogueira (2010) ao dizer que, “ a imagem nos proporciona 

informação e significados específicos; toda imagem, por mais simples que seja, está 

carregada de um sentido que lhe é próprio” (GUTIERREZ, 1978, p. 18). Os 

procedimentos narrativos complementam-se mediante a edição, visto que a lógica do 

corte consolida o discurso, os estilos e os conceitos são reforçados, desta maneira 

sintetizando as histórias em uma determinada sequência temporal.  

Sebastião Squirra (2004) acentua a importância do editor de imagem ao dizer que, 

“é importante entender e se interessar pelas potencialidades da expressão cinética”, 

(SQUIRRA, 2004, p.94). O autor percebe que o conhecimento das técnicas de montagem 

corrobora com a organização dos elementos na construção da reportagem televisiva. 

Possuir a visão dos procedimentos técnicos do ato em si, auxilia o editor no processo de 

labutar a imagem. A câmera possui o dispositivo de captura em um determinado instante, 

de modo a eternizar este fragmento de realidade. O editor por sua vez, orquestra os frames 

na timeline com a intenção de reconstruir uma sequência de acontecimentos e propor uma 

narrativa que instigue no receptor uma realidade mental. Gutierrez (1978) auxilia no 

entendimento das teorias ao proferir que “a imagem representa, para o homem atual, não 

apenas a conquista do tempo e do espaço, mas também uma conquista que ultrapassa 
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nossos meios naturais”, (GUTIERREZ, 1978, p. 19). O autor confirma que os telejornais 

possuem o virtuosismo de transmitirem um determinado episódio de modo amplo, 

mostrando ao indivíduo outras visões sobre aquele fato, potencialidade esta que só é 

possível devido a imagem em movimento. 

As reportagens televisivas a cada dia aperfeiçoam seus modos de construção, e 

sua estrutura, enquanto processo construtivo, busca gradativamente criar significações 

perante seu receptor. Para que esta equação chegue a um denominador comum, é 

necessário um diálogo entre dois eixos: quem produz a reportagem (jornalista) e o editor 

de imagens, de modo a construir uma narrativa que conecte a proposta da abordagem. O 

editor de imagem exerce uma função significativa nesta metodologia, já que é pelo seu 

intermédio que se define os planos a serem cortados e encaixados de modo a formar uma 

sequência.  

Mas o que de fato é um corte? Quando se estabelece esse procedimento, e o que 

significa esta decisão? Segundo a definição de Noël Burch (1973), os cortes podem ser 

classificados de acordo com a modificação espacial ou temporal dos planos. E também 

devido ao que Burch descreve como pontuação, onde o corte pode ser concebido das 

seguintes formas; corte direto12, fade13, fade in14, fade out15, fusão16 e sobreposição17.   

Olhar o material no seu estado bruto e fragmentá-lo não é uma tarefa simples, já 

que fica sob a responsabilidade do editor dar sentido a narrativa que o repórter busca 

apresentar a seu telespectador. Heródoto Barbeiro (2005) destaca que a função do editor 

dá início no momento em que se recebe as imagens para decupagem. O autor também 

aponta como um critério relevante neste processo o montador ter em mente a narrativa da 

história com início, meio e fim. Como pode-se perceber, labutar um sentido a uma 

reportagem televisiva depende do domínio de vários elementos audiovisuais que são 

articulados no momento da edição.  

A ação de cortar é simples, porém complexa no que tange a proposta de dar ritmo 

e continuidade aos planos selecionados. Outro elemento que se destaca devido a 

                                                             
12 Corte direto - Este corte se estabelece entre a passagem de um plano a outro, sem a necessidade de ter 

algo intermediário aos planos selecionados, também chamado de corte seco.    
13 Fade - Este procedimento configura-se pela forma gradual que o plano é articulado em relação ao outro 

plano. Pode ser concebido pela transição da cor entre os planos. 
14 Fade in - Quando um plano surge gradualmente sob uma imagem.   
15 Fade out - Se estabelece no movimento inverso ao fade in, a imagem desaparece de forma gradual. 
16 Fusão - Também chamada de dissolve, se desenvolve da seguinte forma; uma mistura entre os planos 

encaixados - plano A se funde com o plano B em um pequeno fragmento de tempo. 
17 Sobreposição - Este procedimento é baseado no espaço físico que os planos ocupam. EX: Quando dois 

planos são postos um em cima do outro durante um curto período de tempo. 
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justaposição é o ritmo, no momento em que é articulado ao plano propõe cadência ao ato 

de união. Como exemplo menciona-se soldados marchando, todos estão ao mesmo ritmo, 

passada após passada, de modo a dar sincronismo ao movimento. Para que a linguagem 

audiovisual estabeleça um sentido ao telespectador, faz-se necessário a congruência dos 

elementos narrativos, sejam eles, ritmo, continuidade, imagem e som. O ato de juntar as 

partes funciona como uma ligação, mas este procedimento somente se efetiva de forma 

construtiva e significativa quando as sequências apresentarem uma continuidade visual à 

reportagem, em razão de que é devido a esta continuidade que o telespectador irá criar 

por meio do seu senso cognitivo as identificações de realidade.  

 

A linguagem audiovisual é a que mais diretamente emerge da realidade e, 

portanto, dela se origina. Podemos dizer que a linguagem audiovisual expressa 

a realidade na sua dimensão espaço-temporal, ou seja, naquilo que a realidade 

é tempo e espaço, juntos e separados. (COUTINHO, 2006, p. 26). 

 

 O que de fato é linguagem audiovisual, e a partir de que critérios ela se estabelece? 

Pode-se dizer que a linguagem se faz entender por meio de uma terminologia técnica. 

Para Chris Rodrigues (2007), estes termos são comuns na cinematografia e na televisão, 

visto que conjectura-se uma regularidade desta linguagem no meio comunicacional. O 

plano é único no que tange sua medida, mas no ato de comunicação ele se diferencia.  Os 

fragmentos possuem múltiplas formas de concepção, em razão do seu enquadramento. 

Rodrigues (2007) salienta que o plano é a forma de narrar um roteiro, descrever sob 

diferentes maneiras a estética da imagem, podendo se constituir da seguinte forma:  

 (PI) plano inteiro - Este plano enquadra todo o personagem (corpo inteiro, 

deixando um pequeno espaço acima da cabeça e abaixo dos pés). 

 (PA) plano americano - O enquadramento deste plano se estabelece acima 

dos joelhos do personagem até a cabeça. 

 (PM) plano médio - O personagem é enquadrado da cintura para cima. 

 (PP) plano próximo - Enquadra o personagem do busto para cima, de 

modo a demonstrar as feições e reações do mesmo. 

 (CL) close - O enquadramento isola o rosto do personagem. Também é 

conhecido como primeiríssimo plano. 

 (cut up) detalhe - Este enquadramento tem por finalidade mostrar um 

detalhe do corpo do personagem, um olhar ou um gesto. 
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 (GPG) grande plano geral - Este é um plano bem aberto que tem como 

funcionalidade situar a história. 

 (PG) plano geral - O plano geral mostra um determinado local, numa 

escala menor que o GPG, situando o espectador onde irá ocorrer algo, um 

prédio ou uma casa por exemplo. 

 

 

Abaixo pode-se visualizar os diferentes planos em relação ao personagem. 

 

 

Figura 04: A estrutura dos planos em relação ao personagem. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

No próximo desenho demonstra-se os planos em relação a ambientação, 

localização. 
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Figura 05: Grandes planos. 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Os planos são projetados sob diferentes estéticas, e estas transcrevem uma 

linguagem que se materializa na construção da cena (conjunto de planos). Plano após 

plano, as significações são construídas e se transformam em razão da duração de cada 

tomada, desse modo, a linguagem audiovisual sedimenta-se em uma narrativa coerente 

ao receptor. Nogueira (2010) evidencia a importância de entender a linguagem 

audiovisual, uma vez que os entendimentos dos elementos são primordiais na concepção 

do produto final - movimentos de câmera, montagem e planos. “ É através desse domínio 

que se pode levar a cabo um trabalho criativo suficientemente sustentado, uma vez que 

cada um destes elementos terá implicações inevitáveis e decisivas na obra que se pretende 

realizar” (NOGUEIRA, 2010, p.13). 

As tecnologias adicionam à produção e propagação de conteúdo audiovisual 

infinitas possibilidades de construção da realidade nas reportagens televisivas. Outro 

elemento importante nesta construção é o som, pois devido a propagação das ondas 

sonoras as significações são despertadas no receptor. Na estrutura das reportagens 

televisivas, a imagem e som são primordiais para se estabelecer uma leitura de sentido, 

uma vez que a construção da realidade não se estrutura para o telespectador única e 

exclusivamente pelo uso imagético. Segundo Heródoto Barbeiro (2005), o veículo de 

comunicação televisivo apresenta particularidades, uma delas é a captação sonora do 

ambiente onde está ocorrendo uma externa. “[...] as reportagens ao vivo reproduzem 
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sempre o som ambiente. Isso dá o clima de acontecimentos” (BARBEIRO, 2005. 

p.69).  O som é manuseado como ferramenta de significação na edição, em razão de 

servir-se de base narrativa da reportagem televisiva. A tonalidade sonora por si só possui 

a potencialidade de despertar sentimentos, uma vez que a sonorização lida diretamente 

com os estímulos e as memórias dos sujeitos. O uso de imagens simultaneamente ao som 

amplifica a conjugação dos efeitos sensoriais nos telespectadores, visto que a melodia 

auxilia na construção da matéria plano a plano. Segundo Manuela Penafria (2003), as 

relações que se estabelecem entre imagem e som transcendem todos os meios 

audiovisuais existentes, em razão da sua utilização ativar a sensorialidade dos indivíduos 

por intermédio da memória. 

Ao se editar uma reportagem, alguns aspectos devem ser levados em consideração 

na hora de ordenar o material. Um deles é a melodia, uma vez que sua função na 

arquitetura da narrativa é ativar o sentido de verossimilhança com o real. A construção da 

realidade na reportagem audiovisual utiliza do som como forma de sedimentação do real, 

fortalecendo a planificação das imagens por meio de áudio ambiente da trilha sonora e 

dos efeitos. Penafria (2003) complementa a discussão ao salientar que o silêncio também 

é uma forma de fomento. “O silêncio da imagem sugere o som (e estimula outros 

sentidos); essa parte que falta à imagem é preenchida pela nossa imaginação”. Na 

estrutura da reportagem televisiva, a falta da trilha sonora ou da ambientação pode ser 

interpretada pelo telespectador como um processo de melancolia ou um sentimento de 

vazio retratado pela imagem.  

 

2.3. A ÉTICA DO CORTE 

  

Editar, montar, manipular imagens, características de quem labuta diariamente 

sentidos na timeline. Construir histórias por intermédio de técnicas audiovisuais e, por 

método, induzir o telespectador a formular significações. Este profissional possui em suas 

mãos o poder de desconstruir uma imagem que retrate o real, e construir outra 

descaracterizando a realidade. Heródoto Barbeiro (2003) considera que o processo ético 

tem sido a base de todo progresso histórico do homem. Mas, também acrescenta que a 

falta de uma postura ética sobreleva as desigualdades e a injustiça social. “A aplicação 

dos princípios éticos valoriza e reforça a pluralidade e a diversidade, porque plural e 

diversa é a condição humana”, (BARBEIRO, 2003, p.19). Como exemplo destaca-se o 
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objeto em si desta pesquisa, a reportagem de Marcelo Canellas sobre o abuso e a violência 

contra a criança no Brasil.  

Após ser feito todo o levantamento e apuração sobre as informações que 

contemplem esta investigação, o material é levado para edição onde o mesmo é decupado. 

A partir deste momento os processos narrativos vão sendo pensados por ambos os 

profissionais, quem irá montar e quem produziu o conteúdo. A colaboração entre ambos 

é de suma importância na elaboração do produto jornalístico, já que é nesta etapa que a 

história começa a ser desenhada para o telespectador. Salienta-se, nesta etapa, a 

primordialidade dos processos éticos que envolvem a construção jornalística das 

histórias. Barbeiro (2003) ressalta que é neste momento que a edição adquire seu papel 

primordial. “A edição deve sempre refletir a verdadeira condição dos fatos”, 

(BARBEIRO, 2003, p.78).  

 Em 1989, o jornalismo brasileiro vivenciou um acalorado momento político em 

sua história, já que se deixava um regime ditatorial e passava-se a uma nova fase 

democrática. Neste jogo de interesses políticos e privados se presenciou uma total falta 

de postura ética de uma emissora de televisão. Neste período o país vivenciava uma 

transição política. Segundo Márcia Fantinatti (2009), este ano ficou conhecido como um 

divisor de águas em razão de marcar a primeira eleição direta à presidência após o regime 

militar, também retrata o delicado episódio que a Rede Globo de Televisão experienciou. 

A emissora foi acusada de manipular o debate entre dois candidatos à presidência, “teria 

realizado uma edição tendenciosa do debate entre Fernando Collor de Melo [...] e Luiz 

Inácio Lula da Silva levada ao ar pelo JN, às vésperas do disputado segundo turno da 

eleição”, (FANTINATTI, 2009, p.5). Pelo que consta no Memorial Globo, no debate 

entre Collor x Lula, evidenciou-se a postura tomada pela emissora em editar o debate a 

favor do candidato Collor. Os editores confirmaram que utilizaram como método de 

edição para o debate a mesma forma de montagem de uma partida de futebol, em que fica 

claro a escolha dos melhores momentos, e desta forma, construiu-se a imagem de vitória 

do candidato do PRN (Partido da Reconstrução Nacional) sob a oposição.   

  

A edição de um debate deve levar em consideração o princípio e a eqüidade de 

conteúdo. Nem sempre dar o mesmo tempo aos debatedores faz justiça aos 

participantes. É preciso bom senso para equilibrar as sonoras de tal forma que 

permitam a cada um expor por inteiro seu ponto de vista sobre o assunto em 

foco. (BARBEIRO, 2003, p. 80).  
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 Segundo consta no código de ética dos jornalistas brasileiros, deve-se divulgar a 

precisa informação, sem tomar partido ou expor qualquer juízo, seja de qual for a 

natureza. No documentário, Beyond Citizen Kane - Muito Além do Cidadão Kane, sob 

direção de Simon Hartog, no ano de 1993, e produzido pela rede britânica de rádio e TV 

BBC, é possível observar a falta de postura ética de uma emissora de televisão. Armando 

Rollemberg comenta que, “foi um atentado acintoso a ética jornalística, uma 

manipulação”.18  Pode-se perceber, ao assistir o documentário, que houve falta de postura 

ética pelo meio de comunicação e dos editores do conteúdo. Baseado em uma das 

indicações do código de ética, é inaceitável que este se subordine a qualquer diretriz 

privada ou pública que vá contra a disseminação da correta informação. Os responsáveis 

pela manipulação do conteúdo mostraram o poder que a desconstrução das imagens 

possui. Ao editar o material audiovisual, é preciso priorizar a correta divulgação do 

sentido que as imagens possuem e de forma alguma “[...] utilizar o referido veículo para 

defender os interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas” (FENAJ, 

2016, p.2).    

Outro ponto que ilustra o debate e se insere na discussão é a manipulação realizada 

pelos editores do Jornal Nacional a respeito de uma matéria veiculada no final da década 

de 1970: a greve dos metalúrgicos do ABC paulista. A matéria mostra em imagens os 

grevistas em confronto com a polícia militar. Paternostro (2006) salienta que o 

telespectador, no momento em que liga o aparelho de televisão para assistir um telejornal, 

busca a informação. “Muitas vezes quando existe uma imagem forte de um 

acontecimento, ela leva vantagem sobre a palavra. Ela é suficiente para transmitir, ao 

mesmo tempo, informação e emoção” (PATERNOSTRO, 2006, p. 85). No caso das 

imagens transmitidas pelo JN sobre a greve - estão presentes no documentário Muito Além 

do cidadão Kane, pode-se perceber que a edição teve um papel de desconstrução da 

realidade, em razão de que as imagens foram mostradas sem som ambiente ou qualquer 

tipo de trilha sonora, apenas com a narração da classe patronal expondo um ponto de 

                                                             

18 Esta citação foi retirada do documentário Beyond Citizen Kane – Muito além do cidadão Kane, produzido 

por Simon Hartog, e exibido pela rede de televisão britânica channel em 1993. O documentário detalha o 

posicionamento dominante da rede Globo de Televisão, debatendo as relações de poder exercida pela Rede 

Globo. O documentário está dividido em quatro partes. Na primeira parte mostra a relação da Rede Globo 

de Televisão com o período da ditadura militar. Já na segunda, apresenta um acordo firmado com o grupo 

Time-Life. A terceira mostra o poder de seu idealizador Roberto Marinho. E na quarta parte é retratado os 

mecanismos de manipulação utilizados pela Rede Globo para interferir na opinião pública. O documentário 

está disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=049U7TjOjSA >. Acessado em: 8 de out, 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=049U7TjOjSA
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vista. Os empresários comentavam suas propostas para pôr fim à greve enquanto as 

imagens mostravam um confronto entre policiais e metalúrgicos, de modo a inverter a 

realidade ali retratada. Segundo a FENAJ, no Artigo 10, outro ponto ético é ignorado no 

que diz respeito aos deveres do jornalista, as obrigações perante a transmissão de 

informação. O profissional deve conduzir como premissa básica em sua relação com a 

informação opor-se a qualquer tipo de alteração que leve a descaracterização das imagens. 

“[...] sempre informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição 

de imagem, reconstituição de áudio ou quaisquer outras manipulações” (FENAJ, 2016, 

p. 3).   

 Os exemplos citados acima corroboram com o debate ético no que tange questões 

referentes ao ato de edição, em razão deste profissional lidar com imagens que 

representem a realidade. Após a pauta ser estruturada pelo produtor - repórter, o editor dá 

início ao processo de montar a narrativa. Squirra (2004) fundamenta a discussão ao 

expressar que o papel do produtor não se suprime a esta primeira fase de elaboração da 

matéria, mas que o mesmo deve manter a lógica estabelecida pelo jornalista e seu meio 

comunicacional. Squirra ainda argumenta que a tarefa do editor em nenhum momento 

deve transfigurar a realidade, mas “em contrapartida, valorizá-la com o uso das novas 

tecnologias visuais” (SQUIRRA, 2004, p. 95). No processo construtivo das reportagens 

televisivas ficam visíveis as escolhas éticas do editor e do repórter, visto que são pelas 

suas decisões que a realidade antes captada pela câmera é transmitida ao telespectador e 

também se torna explícito a narrativa proposta pela justaposição dos planos.    
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        CAPÍTULO III 

ANÁLISE E DECUPAGEM DA REPORTAGEM ESPECIAL PRODUZIDA POR 

MARCELO CANELLAS PARA O FANTÁSTICO 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar uma reportagem especial produzida por 

Marcelo Canellas. O objeto em si é um produto audiovisual e, dado o conteúdo estar 

correlacionado à televisão, em específico ao programa semanário Fantástico, produzido 

e exibido pela Rede Globo de Televisão, buscou-se como guia metodológico a análise 

fílmica, em razão de se obter a resposta elencada no problema de pesquisa. A análise 

fílmica contempla um olhar sob o objeto e ajuda na desconstrução deste por intermédio 

da fragmentação do objeto em fotogramas. Desta forma, corrobora com a investigação 

dos processos de edição da reportagem.  

Mas antes de entrar na questão metodológica em si e em seus processos teóricos-

metodológicos, busca-se abordar o surgimento da televisão brasileira e do próprio 

programa no qual a reportagem foi veiculada para situar o contexto do objeto.  

Segundo Jambeiro (2002), a televisão surge sob um comando empresarial, 

diferentemente do rádio, já que este meio buscava “incrementar o comércio de bens e 

serviços, divertir e emocionar o público consumidor” (JAMBEIRO, 2002, p. 51). O autor 

ainda traz o modo como a expansão desta tecnologia se destacou, começando pelos 

grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo, e somente tempos depois foi para outras 

regiões e capitais, isto é, “uma forma de crescimento que seguiu claramente o caminho 

da expansão capitalista” (JAMBEIRO, 2002, p. 51). Mattos (2002) aponta que, nas 

primeiras décadas, os programas de televisão tinham os nomes ligados ao anunciante. 

Como exemplo o autor cita os telejornais da época, que naturalmente identificavam-se 

pelo nome do patrocinador, como  “Repórter Esso; Telejornal Pirelli; Telenotícias Penair; 

Sabatina Maizena”, entre outros (MATTOS, 2002, p. 70).  

Assis Chateaubriand foi responsável por comprar, em Nova York, em 1948, o 

primeiro aparelho de televisão. Dois anos após sua compra, Chateaubriand deu início a 

primeira emissora de televisão da América Latina, no dia 18 de setembro de 1950, às 17 

horas na cidade de São Paulo. Jambeiro (2002) destaca que a TV Tupi-Difusora irradiava 

seu sinal para apenas 500 aparelhos, mas, em pouco tempo, ampliou a transmissão para 2 

mil equipamentos. Mattos (2002) ressalta que o que impulsionou o desenvolvimento 
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tecnológico da televisão foi o surgimento do VT19. Esta tecnologia possibilitou que os 

programas fossem gravados e editados para serem apresentados dentro de uma grade, 

tornando possível a veiculação. “O uso do VT possibilitou [...] o hábito de assistir 

televisão rotineiramente, prendendo a atenção do telespectador” (MATTOS, 2002, p.87). 

As famílias adquiriram o hábito de assistir os programas televisivos diariamente, de modo 

a se tornar em pouco tempo um item essencial nos lares brasileiros. 

 

Quando o Brasil sintonizou a televisão pela primeira vez, já havia algumas 

estações espalhadas pelo planeta. A Alemanha foi o primeiro país a oferecer 

um serviço de televisão pública, em 1935. Em 1936, a Inglaterra inaugura a 

British Broadcasting Corporation (BBC), até hoje a maior emissora pública do 

mundo. Na Rússia, a televisão começa a funcionar em 1938 e um ano depois 

os Estados Unidos implantam a primeira televisão comercial com anunciantes 

e patrocinadores sustentando a programação. O Brasil foi o primeiro país da 

América Latina e o quinto do mundo a ter um serviço diário de televisão aberta. 

(AUCAR E ROCHA, 2011, p. 45). 

 

Os avanços tecnológicos e o aprimoramento técnico dos equipamentos de 

produção foram basilares para transformar a televisão em uma influente ferramenta 

disseminadora de conteúdo audiovisual. Mas, embora ela tenha se originado nos anos 50, 

foi apenas na década seguinte que os meios de comunicação adquiriram contornos 

industriais. Jambeiro (2002) argumenta que no momento em que a TV nasce, ela vale-se 

dos meios de produção radiofônicos. Porém, foi na década seguinte que “a televisão 

começou a procurar seu próprio caminho, a adquirir processos de produção mais 

adequados às suas características” (JAMBEIRO, 2002, p.51).  

Devido à industrialização e ao progresso tecnológico, a televisão desabrochou 

novos métodos de produção de conteúdo. Os meios de comunicação adquiriram 

notoriedade construtiva nos modos de significação das reportagens. O programa 

semanário Fantástico, conhecido pelo slogan “o show da vida”, é um exemplo de como 

os meios comunicativos tornaram-se em uma poderosa ferramenta. “Olhe bem, preste 

atenção. Nós temos mágicas para fazer” (MEMORIAL GLOBO), foi assim, há 40 anos, 

às 20 horas e 45 minutos que surgiu o programa dominical Fantástico. Segundo o 

Memorial Globo, é um programa que engloba diferentes gêneros produtivos, “jornalismo, 

prestação de serviço, humor, dramaturgia, documentários, música, reportagens 

investigativas, denúncia, ciência, além de um espaço para a experimentação de novas 

linguagens e formatos” (MEMORIAL GLOBO). Em um destes programas deu-se a 

                                                             
19 O videotape ficou conhecido por ser uma fita plástica usada para o registro de imagens televisivas.  
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exibição do objeto aqui proposto para a análise. No dia 23 de junho de 2013, foi ao ar a 

reportagem especial produzida por Marcelo Canellas, que constrói uma narrativa a 

respeito do abuso e da violência infantil no Brasil. 

 

2.4. PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a reportagem especial produzida por 

Marcelo Canellas. Ela foi escolhida para análise por utilizar diferentes recursos 

audiovisuais, entre elas a edição, para arquitetar a estrutura da narrativa. O que leva o 

autor deste estudo a direcionar sua atenção sobre este tema é compreender de que forma 

a reportagem especial apropria-se do recurso da edição não linear na construção social da 

realidade.  

Para pôr em prática a análise do objeto em questão, vale-se dos conceitos 

metodológicos da análise fílmica propostos por Francis Vanoye e Anne Goliot-Lèté 

(1994), a fim de elucidar os apontamentos e responder ao objetivo da pesquisa. Esta 

escolha corrobora com o entendimento da decupagem da reportagem, em razão de auxiliar 

no processo da desconstrução estética e narrativa da edição, e para que se possa 

compreender como as possibilidades de articulação dos planos conduzem o senso 

cognitivo do telespectador a construir uma realidade pelas imagens em movimento. 

Olhar o objeto aqui destacado estabelece um dispositivo de atenção ao produto 

audiovisual sob a ótica de quem o analisa, uma vez que o ato descritivo dos processos de 

edição baseia-se em uma leitura subjetiva. “Daí a necessidade de aprender a anotar, de se 

proporcionar, a partir do momento em que se inicia o processo de análise e em que não 

se é mais um espectador comum” (VANOYE E GOLIOT-LÈTÈ, 1994, p.11). Manuela 

Penafria (2009) ressalta que a análise fílmica tem por desígnio o ato descritivo, um olhar 

crítico sobre determinados elementos presentes na narrativa do objeto.  

A decomposição fílmica faz parte desta metodologia indicada por Penafria, mas, 

em virtude de não haver um procedimento único, “é comum aceitar que analisar implica 

duas etapas importantes: em primeiro lugar decompor, ou seja, descrever e, em seguida, 

estabelecer e compreender as relações entre esses elementos decompostos” (PENAFRIA, 

2009, p.1). Já Vanoye e Goliot-Lètè (1994) fundamentam as metodologias da análise 

fílmica ao dizer que se debruçar sobre uma obra audiovisual pressupõe um olhar atento, 

ver e rever, voltar às imagens e parar no ponto que se pretende analisar. 
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 Analisar um meio de comunicação não é uma tarefa simples, pois demanda, 

segundo Casetti (1999), uma investigação complexa e alusiva. “Complejo porque tiene 

diferentes caras: es un dispositivo tecnológico, produtor de informação [...] um 

instrumento de influencia y de poder [...] una presencia que incide en el ritmo de nuestra 

vida cotidiana” (CASETTI, 1999, p.13). Os autores ainda assinalam que o modo alusivo 

diz respeito a algo que não tenha uma definição instantânea. A televisão possui 

características fenomenológicas próprias, em razão de abranger diferentes modos de 

obter-se uma análise.  

 Sobre estas reflexões é que se organiza o modo de análise empregado nesta 

pesquisa. A análise fílmica, embora seja baseada em uma metodologia oriunda da 

cinematografia, vem ao encontro da proposta estabelecida neste projeto, em razão de 

corroborar com o processo de desconstrução do objeto em questão. A fragmentação da 

reportagem em fotogramas permite um olhar atento sobre as notáveis aplicabilidades da 

justaposição dos planos na construção da realidade. A análise fílmica, como citada pelos 

autores Vanoye e Goliot-Lètè (1994), pode ser requisitada por diferentes meios de 

produção de conteúdo para diversos fins, em razão da sua abrangência metodológica. A 

análise fílmica por vezes é requisitada por instituições de ensino, ensaios audiovisuais, 

questões cinematográficas, e edição.  

 

A análise de filme geralmente dá lugar a uma produção escrita, mas pode 

também conduzir a uma produção audiovisual ou mista (fita que apresenta 

análises de sequências, fragmentos acompanhados de comentários, montagens 

de cenas ou de planos característicos etc”, (VANOYE E GOLIOT-LÈTÈ, 

1994, p.9).  
 

 Partindo dos pressupostos aqui elencados, dá-se início ao processo de 

desconstrução da reportagem especial produzida por Marcelo Canellas. As técnicas aqui 

contextualizadas fazem parte da análise fílmica em razão de ser um produto audiovisual 

e de responder à pergunta elencada no objetivo geral desta pesquisa.  

 

2.5. ANÁLISE DA REPORTAGEM 

 

 O objeto de estudo desta pesquisa foi elaborado pelo jornalista Marcelo 

Pasqualoto Canellas, nascido em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no dia 16 de 

outubro de 1965. Canellas é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa 



 
 

51 
 

Maria no ano de 1987. “Para Canellas, jornalismo vai muito além da cobertura do 

acontecimento inusitado, ou dos fatos que afetam o dia a dia do telespectador” 

(MEMORIAL GLOBO). Até então, segundo o Memorial Globo, o jornalista narra 

histórias de vida que de certa forma não se tornariam popular sem a sua interferência. Em 

uma destas reportagens especiais, Canellas aborda o abuso e a violência infantil no Brasil. 

 “Abuso sexual, exploração, maus tratos, agressões, negligência. Em todo o país a 

cada hora quinze crianças são vítimas de algum tipo de violência. O Fantástico entra nessa 

discussão e apresenta um retrato da violência e da omissão contra a criança no Brasil” 

(MEMORIAL GLOBO). É desta forma que a reportagem é apresentada pelos ancoras – 

Renata Ceribelli e Zeca Camargo, do Fantástico aos telespectadores. A reportagem exibe 

histórias tocantes de vítimas de abusos e a precariedade dos órgãos responsáveis.  

 Com aproximadamente vinte e seis minutos de duração Marcelo Canellas, Lorena 

Barbier e Wellington Valsechi traçam um mapa da violência infantil no Brasil. A 

reportagem foi construída em cima de uma destas histórias de superação, vivenciada pelo 

menino Renato Mello (Nome atual da vítima). A narrativa audiovisual conta em frames 

as lembranças deste menino e mostra a falta de preparo dos órgãos públicos em lidar com 

o caso. Outro aspecto trabalhado na matéria é o atual cenário que se encontra os conselhos 

tutelares no Brasil. A falta de condições estruturais de desenvolver um atendimento eficaz 

ao menor abusado, e suas dificuldades em lidar com o descaso do poder público.   

 A estrutura narrativa da reportagem constrói, com o auxílio da linguagem 

audiovisual, a condição de realidade para o telespectador. A edição não linear tem papel 

determinante neste processo de arquitetar os sentidos de construção da realidade, e é desta 

forma que a decupagem da reportagem se dá. Os fragmentos audiovisuais - frames, são 

desconstruídos de maneira a esclarecer estas pontuações. Para isso, trabalha-se como 

categorias analíticas; a articulação dos planos e da trilha sonora na construção de sentidos 

na narrativa da reportagem; imagens estáticas constroem realidade: o movimento nasce 

na ilha de edição; elementos visuais na construção da realidade; sonora e Off: o corte das 

imagens na construção do discurso e a edição não linear: um recurso técnico na 

construção da ética. 
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2.5.1. A articulação dos planos e da trilha sonora na construção de sentidos na 

narrativa da reportagem. 

 

As significações são criadas devido a sensibilidade que o editor tem em 

administrar o ato de justaposição. Os sentidos de realidade se estabelecem em virtude da 

técnica, visto que, plano após plano, as narrativas constituem a linguagem. Construir a 

história de um personagem que transpasse os contornos da tela e recrie no senso cognitivo 

do telespectador uma realidade, este é o desafio da edição. Elias e Neto (2008) esclarecem 

que os códigos visuais estabelecem a narrativa e fazem parte desta construção presente 

no gênero jornalístico. Este conjunto de elementos assessora a construção do olhar do 

telespectador, como exemplificam Elias e Neto (2008) : 

 

Se escurecermos a imagem do nosso televisor na hora de assistir ao telejornal, 

vamos, apenas, ter o som e, isso, não é televisão. Ou seja, a imagem é 

imprescindível na televisão. Agora deixe a imagem e reduza o volume, o que 

entendemos da matéria? Quase nada. São poucas as imagens que nos fazem 

entender o que está sendo mostrado até porque a maioria das imagens pode ter 

vários significados (ELIAS E NETO, 2008, p.72).  

 

 

As imagens em movimento possuem uma força indutiva, mas quando são 

acompanhadas de uma narrativa/voz, cria-se uma intensidade cognitiva sob o indivíduo. 

No momento em que estes elementos são combinados - imagem e som, exercem um papel 

preponderante no que tange a construção da realidade social. Os indivíduos tomam como 

fato real a construção imagética, devido a linguagem que a reportagem televisiva arquiteta 

ao receptor. “A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos 

homens e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo 

coerente”, (BERGER E LUCKMANN, 2004, p.35). Abrantes (2005) assegura que a 

televisão desempenha o papel de estruturação social, em razão de desempenhar influência 

direta nos comportamentos individuais ou coletivos. 

A reportagem de Marcelo Canellas trabalha com estes elementos na construção 

de um sentido, basta analisar a primeira sequência para entender esta significação. Pelo 

intermédio de algumas técnicas a consciência de realidade é fundamentada para o 

telespectador. Abrantes (2005) explica que a televisão modela os acontecimentos no 

sentido de produzir um resultado, ou seja, aquilo que impressiona coletivamente os 

indivíduos que estão sendo irradiados por imagens.  
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 A sequência abaixo foi destacada para análise por agenciar diferentes elementos 

da narrativa da reportagem, movimentos de câmera, sobreposição de imagem e efeitos de 

transição. A consciência de realidade se desenha plano a plano ao telespectador, uma vez 

que as técnicas de edição não linear manipulam a construção do discurso. A combinação 

de imagem e som sedimentam uma linguagem fundada na justaposição de múltiplas 

formas de concepção. 

 Ao dar play na reportagem de Canellas, o primeiro elemento que se escuta é o som 

das crianças se divertindo, gargalhadas que ecoam pelo vídeo ao toque das notas do piano 

e ao sopro do vento. As imagens percorrem um espaço lúdico que está vazio, sem vida, 

abandonado.  

 

Figura 06: Sequência 1 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 Essa sequência de imagens dá início a proposta de narrativa que a reportagem 

pretende estabelecer com o telespectador. Gaudreault (2009) pontua que ao buscar a 

etimologia da palavra narrativa encontra-se a seguinte classificação, “relação oral ou 

escrita de um acontecimento real ou imaginário” (GAUDREAULT, 2009, p.31). No 

entanto, na estrutura audiovisual, a linguagem que estabelece a narrativa é a combinação 

de imagem e som.  

Um suave movimento de câmera acompanhado por uma trilha sonora dita a 

construção de um sentido. Os primeiros frames buscam localizar o telespectador, a 

imagem forma-se por meio de um (PG) e, mediante o tom da sonorização, a consciência 

é estabelecida, é desta forma que a sequência se forma. O lúdico, a inocência, a pureza da 

brincadeira infantil, são estas as significações que o engendramento imagético e sonoro 

articulam e provocam como sentido no receptor. Plano após plano a sequência toma forma 
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e adquire um significado. Desta forma a condição de realidade transforma-se e adquire 

formato narrativo.  

Os primeiros planos são construídos sob uma base sonora - esta terminologia diz 

respeito a melodia que está ditando o tom sonoro à reportagem, que por sua vez oportuna 

ao telespectador um elo de consciência entre todos os elementos. A sonoridade transmite 

a pureza do lúdico, onde as brincadeiras e risadas são a única preocupação, já as imagens 

constroem plano a plano o espaço físico. Destaca-se nesta composição o modo como o 

editor articulou os elementos audiovisuais de forma a irradiar uma mensagem. A imagem 

se contrapõe ao som na construção visual dos elementos, devido ao espaço imagético 

encontra-se vazio e a trilha musical ditar os joguetes infantis.  O discurso estruturado faz 

surgir um sentido que constrói a narrativa da reportagem. A leitura que é feita materializa-

se em forma de uma interrogação na consciência do telespectador. Onde encontram-se as 

crianças que não estão brincando? 

O corte propõe um sentido a narrativa da reportagem, que por sua vez estruturam 

o cenário de realidade. Berger e Luckmann (2004) indicam que esta condição que o 

homem tem de tomar um determinado acontecimento como real dá-se devido uma 

construção social, ou seja, tudo que permeia as relações interpessoais de modo a constituir 

um conhecimento de senso comum. Abrantes (2005) complementa o pensamento ao dizer 

que esta condição é tomada como real devido a midiatização das imagens sobre os 

indivíduos. 

Logo, na sequência 01, a narrativa se estabelece pela articulação dos seguintes 

elementos: movimento de câmera; planos e trilha sonora. A técnica de edição monta a 

base estrutural e sedimenta os sentidos, que por sua vez, articula todos estes fundamentos 

em um espaço tempo, de modo a arquitetar uma realidade. É isso que a edição não linear 

engendra, os cortes configuram-se de modo cirúrgico onde uma falha pode colocar em 

risco a construção.  

Som e imagem correlacionam-se desde os primeiros frames, a trilha sonora dita o 

tempo da montagem, esta terminologia está ligada diretamente a base sonora utilizada no 

momento em que se monta determinada sequência, e neste caso o editor decide por cortar 

as imagens que se adequam ao ritmo musical - este pode variar, mas é fundamental na 

construção do discurso.  

No frame 02 é possível notar uma sobreposição. A fusão entre imagens configura 

a troca de planos, possibilitando a suavidade entre os fotogramas. A seguir um (PG) 

materializa-se na tela ambientando a ideia de vazio, é então que o tom da trilha induz a 
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percepção do telespectador. Ambos os elementos denotam um sentido que propõe uma 

construção na consciência do receptor de vazio, abandono e descaso com aquela realidade 

ali representada. 

Na próxima sequência, selecionada, a sequência 02, é possível verificar 

claramente como os elementos audiovisuais são manipulados no momento em que a 

justaposição dos planos correlaciona-se ao som e, por conseguinte exerce papel 

preponderante na construção da narrativa. Os frames foram destacados e organizadas 

neste esquema visual, de modo a demonstrar a forma que imagem e som são primordiais 

na arquitetação de um sentido ao telespectador.  

A música vem ao longo da sequência 1 ditando um ritmo sonoro à narrativa. As 

notas do piano, as gargalhadas e o sopro do vento mantem a construção do discurso que 

é rompida no início da sequência 2. A batida sonora entra como função de ruptura, já que 

carrega tensão ao novo tom sonoro. As imagens são trocadas em meio as agressões 

sofridas pelas crianças.   

 

Figura 07: Sequência 2 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A trilha sonora dá a deixa para a execução do corte enquanto a edição propõe um 

sentido à junção dos planos. Nogueira (2010) elucida que imagem e som são 

complementares, um elemento depende do outro ao preconizar uma narrativa, ou seja, 

para o autor “um plano não é apenas constituído pela imagem. O som é, naturalmente, o 

outro aspecto fundamental” (NOGUEIRA, 2010, p.79). 
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Os efeitos sonoros podem revelar-se igualmente fundamentais. A sua ligação 

à montagem é por demais conhecida e explorada: a sobreposição ou 

coincidência de um som com um corte faz com que a mudança de plano se 

revele perceptivamente mais discreta e expressivamente mais efectiva 

(NOGUEIRA, 2010, p.80). 

 

 

Na sequência 2 pode-se perceber que a função dos planos audiovisuais é 

descritiva, em razão da imagem expor a violência contra a criança. O ato da edição está 

ligado ao modo de montar, visto que o ritmo sonoro determina a linearidade dos cortes - 

como demonstrado na linha de som da sequência. O dramatismo é  resultante da 

articulação dos elementos audiovisuais, que tem em vista estabelecer o discurso e, de 

certa forma, agrega influência estética na construção da sequência. 

Nas sequências destacadas acima pode-se perceber que o papel da edição remete 

ao manejo da trilha sonora e da articulação dos planos. Já Eiseinstein (2002) apoia-se em 

uma metáfora para dissertar sobre o plano, pois, para o autor, não seria elemento de 

montagem, mas sim uma célula. Ao propor esta reflexão, Eiseinstein entende que o ato 

de justaposição é o fator primordial da montagem. As células quando unidas formam uma 

outra estrutura molecular, dessa maneira a edição é entendida como ferramenta de 

criação. 

A trilha sonora vai ao longo das primeiras imagens construindo ao telespectador 

um espaço infantil, ao som das gargalhas desenha-se o ambiente lúdico, as imagens 

complementam-se a trilha arquitetando um sentido. Ao analisar tais quesitos entende-se 

a questão que permeia estes dois elementos na construção da narrativa. O modo de pensar 

imagem e som como formas distintas de obter uma interrogação e o jeito que a trilha 

retrata a brincadeira enquanto os fragmentos imagéticos descrevem um local de 

abandono.  

A sonoridade exerce sua função e o corte faz a ruptura espaço20 tempo21. Ao se 

referir a esta terminologia abre-se a discussão à um ponto essencial no que tange a função 

que o corte exerce na construção da narrativa. Espaço e tempo fazem parte de qualquer 

estrutura audiovisual, e quando se fala em ruptura diz respeito a quebra espacial ou 

temporal desta estrutura.  

                                                             
20 O espaço determina o local ou ambiente onde determinados fatos estão ocorrendo, característica física. 
21 O tempo diz respeito a uma ordem cronológica, futuro, passado ou presente. Também se caracteriza por 

ditar o tempo dos fatos, manhã, tarde ou noite. 
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Entre a sequência um e dois existe esta ruptura temporal e espacial, uma vez que 

a sequência 1 desenvolve-se num espaço tempo divergente da sequência 2. Tempos e 

espaços distintos que pelo intermédio da articulação das técnicas de edição constroem 

uma realidade. O corte possui esta magia, junta e/ou separa fragmentos que são oriundos 

de múltiplos contextos, que possuem como função criar sentido a determinada narrativa, 

neste caso desenha a condição de violência sofrida por crianças brasileiras.  

Carvalho (2010) enfatiza uma questão ao analisar todos estes elementos na 

estruturação de uma reportagem. Para o autor, a linguagem que compõe a narrativa é 

entendida como uma forma de entregar um presente, em razão ao seu modo de embrulhar, 

uma vez que a sedução está no pacote. Na reportagem televisiva os elementos são o 

presente, e o pacote é a técnica usada pela edição. Embrulhar o presente significa criar 

sentidos que despertam o interesse do telespectador.  

 A sequência 3, a seguir, destaca-se sob estas pontuações acima, em razão da 

estrutura narrativa representar os modos de construção, uma vez que, os sentidos formam-

se devido a justaposição. Assim, os elementos adquirem valor narrativo de modo a 

engrandecer a proposta discursiva da reportagem. Nesta sequência pode-se verificar 

técnicas desenvolvidas pela montagem soviética, já que fomentam a formulação de um 

terceiro plano por consequência da união de diferentes fragmentos.  

 A sequência 3 começa com a narração em off de Marcelo Canellas descrevendo 

um encontro. A psicóloga Anna Christina de Mello conheceu Renato em 1992 quando 

ele tinha 10 anos, ao mesmo tempo que as notas musicais ditam tranquilidade e paz ao 

ambiente. As imagens acompanham a narração até que o encontro entre as duas histórias 

ocorra.  

 

Figura 08: Sequência 3 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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O procedimento técnico desenvolvido pelo editor de imagens mostra-se notório 

no que tange a construção da narrativa. Na sequência destacada acima, pode-se notar dois 

planos distintos e, devido ao efeito de justaposição, produziu-se outra imagem. O frame 

07 representa um (PG), já o frame 09, um (PD), no entanto, o resultante é o frame 08, 

produto da fusão entre planos. O corte apresenta-se de forma invisível, mas presente na 

construção da narrativa em razão do modo que torna a transição entre os elementos suave 

e imperceptível.  

Nogueira (2010) argumenta que a montagem deve ser compreendida por meio da 

suavidade do ato de aglutinação dos planos, e também pode desenvolver-se por recurso 

de ruptura da construção discursiva da narrativa audiovisual. “A montagem chama então 

a atenção para si mesma a partir da forma como parece contrariar a competência 

interpretativa do espectador e contrariar as próprias premissas de clareza de qualquer 

linguagem” (NOGUEIRA, 2010, p.165).  

Os cortes podem apresentar-se sob diferentes formas ao telespectador, de modo 

suave como destacado, ou uma ruptura brusca, conhecido como corte seco. Os recursos 

técnicos, de certo modo, segundo Nogueira (2010), são incongruentes, no entanto 

outorgam a arquitetação dos sentidos audiovisuais.  

 

A montagem permite de um modo bastante expedito apresentar longas séries 

de informações, com interessantes variações rítmicas ou enfáticas [...] seja 

através da escolha adequada do momento do corte seja do recurso a um 

qualquer efeito de transição. (NOGUEIRA, 2010, p.165,167).  

 

 

 Nestas três sequências analisadas pode-se averiguar as diversas formas de 

construção dos sentidos para a narrativa da reportagem. Destaca-se a importância de 

identificar os planos na construção da linguagem, visto que, a sequência adquire coerência 

discursiva e corrobora no processo cognitivo de quem vê as imagens em movimento. Os 

planos são considerados elementos primordiais no processo construtivo da narrativa, uma 

vez que o procedimento de montagem executa a função de criação mediante a 

justaposição dos fragmentos imagéticos.  

Também deve-se entender que a composição da imagem quando agregada a uma 

trilha sonora sedimenta os efeitos significativos do processo indutivo no telespectador. 

Imagem e som complementam-se na construção do dispositivo discursivo, ou seja, pelo 

intermédio destes elementos desenvolvem-se significações perante os indivíduos, à vista 
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disso ativa no senso cognitivo do receptor a consciência de realidade que determinado 

acontecimento representa. 

Destaca-se neste processo de construção da narrativa compreender a função do 

elemento rítmico, visto que sua função é de maestro desta estrutura discursiva, ditando o 

tempo de cada corte. Saber a hora certa de juntar o plano A ao plano H não é uma tarefa 

tão simples, em razão dos diversos fatores que depende essa produção. O ritmo acelera 

ou diminui o tempo de olhar as imagens, reforça uma ação, ou dá ênfase a determinado 

fato. Em vista disso, mostra-se essencial na obtenção de uma linguagem coerente dentro 

de um processo de construção.  

Analisar, decupar, organizar e selecionar imagens são palavras que traduzem a 

profissão do editor, uma vez que este profissional precisa ter sensibilidade em lidar com 

as inúmeras formas de arquitetar uma sequência sem que se perca a essência. A 

reportagem quando elaborada baseia-se em uma estrutura discursiva que constitua uma 

linguagem ao telespectador. Para que este processo se formule é fundamental perceber 

que a arte de encaixar pode ser desenvolvida sob formas distintas, mas que, a adaptação 

é uma função ímpar no processo de construção da realidade. 

 

2.5.2.  Imagens estáticas constroem realidade: o movimento nasce na ilha de edição 

  

A sequência 4 possui uma peculiaridade significativa à esta análise, uma vez que 

a montagem é baseada em uma imagem estática. É devido às técnicas de edição não linear 

que a estaticidade imagética é quebrada e o movimento adquire sentido discursivo. Entre 

um efeito e outro, a inércia obtém um fluxo dinâmico que por sua vez constrói sentidos e 

identificações ao telespectador. 

 Ao som de uma música sacra a pintura é descrita pela psicóloga Anna Christina 

Cardoso de Mello. O quadro de Max Ernest, que apareceu em 1926, retrata a virgem da 

maneira vista pelo pintor surrealista castigando o menino jesus na frente de três 

testemunhas e, o detalhe é que, quando ela bate no menino, porque está com o bumbum 

vermelho das palmadas a auréola da criança cai. As imagens percorrem o quadro 

conforme a psicóloga conta a história.  
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Figura 09: Sequência 4 

 

 
 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

  

A reportagem de Marcelo Canellas tem como objetivo apresentar ao telespectador 

fragmentos que ilustram o abuso e a violência sofrida por crianças brasileiras. Para 

projetar esta condição ao receptor, a produção da matéria buscou no quadro de Max Ernst 

a oportunidade de construir uma realidade. Embora a pintura seja estática, ela possui 

densidade estética para estabelecer uma condição de real no senso cognitivo do indivíduo, 

em razão de mostrar a virgem abençoada castigando o menino. Berger e Luckmann 

(2004) afirmam que a consciência que os seres sociais possuem a respeito do que seja 

realidade, é formulada através deste processo de construção da consciência humana, uma 

vez que as experiências se estabelecem no âmbito do convívio social. Já Abrantes (2005) 

acrescenta à análise que o processamento cognitivo é baseado em como “o canalizador 

inspeciona o interior dos tubos [...] dele que a imagem existe, é por meio dele que o 

invisível se torna visível” (ABRANTES, 2005, p.24). Ou seja, o modo como os 

indivíduos olham determinado objeto na tela é reflexo da narrativa estabelecida pelas 

imagens em movimento, e neste caso, a técnica de edição é quem dita o processamento 

comunicacional do discurso. Squirra (2004) acrescenta o valor de compreensão que a 

imagem possui, para o autor não há demarcações territoriais que impossibilitem sua 

leitura.  

 
A televisão é o império da imagem. Não há televisão sem imagem e tudo se 

subordina à imagem. Associada ao som, a imagem condiciona a televisão e dá-

lhe corpo, essência, significado e representação. Mesmo na informação, a 

imagem representa dois terços da mensagem. (OLIVEIRA, 2007, p.13). 
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O frame 11 mostra toda a perspectiva da pintura. Mesmo estática, a imagem 

adquire movimento na ilha de edição, uma vez que lá nasce as diferentes formas de leitura. 

A montagem agrega a este elemento sentido construtivo no íntimo da narrativa, que 

mediante as técnicas audiovisuais estruturam uma sequência temporal. A trilha sonora 

dita o tom da ambientação, que neste caso, associa-se ao sentido espacial que o objeto se 

encontra. Carrega sentimento, dramaticidade, apelo sonoro a composição estética, e por 

vezes dita o ritmo do corte. 

Sob a melodia sacra a virgem Maria castiga o menino ao ponto de cair sua auréola, 

enquanto as imagens percorrem o quadro mostrando o ato de agressão contra a criança. 

 

Figura 10: Sequência 5 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 A sequência acima foi fragmentada sob a ótica de três frames para demonstrar o 

movimento criado na ilha de edição. Para obter este resultado, foi trabalhado os efeitos 

de controle, posição da imagem em relação ao quadro da tela, escala de tamanho e 

rotação. O que antes era estático agora adquire dinâmica na construção do discurso. As 

técnicas montam a narrativa da reportagem televisiva, e os sentidos são ativados no senso 

cognitivo do telespectador acionando uma condição de realidade. As técnicas de edição 

engendram um foco de atenção no modo como o receptor absorve a imagem, ao conduzir 

a íris para detalhes que antes encontravam-se despercebidos. Esta estruturação estimula 

o telespectador à determinados pontos antes deixados de lado, deste modo 

proporcionando uma nova leitura.  

 Carvalho (2010) considera que a fase de estruturação da pauta é basilar para 

sedimentar o esqueleto da reportagem, ou seja, estabelecer uma linearidade que conecte 

o olhar do telespectador à tela, capturando a atenção para que acompanhe a narrativa até 
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o final. Nesta fase é essencial o diálogo entre repórter e editor, com o intuito de constituir 

uma sintonia a fim de compor um caminho a ser percorrido. Do mesmo modo salienta-se 

a importância do editor em resolver problemas estéticos e gráficos. “Também passa pelo 

editor a maior parte das soluções estruturais e plásticas da reportagem” (CARVALHO, 

2010, p.65). Na sequência acima, pode-se observar a solução encontrada pelo editor para 

compor a narrativa da reportagem. Elementos visuais são modificados de forma a agregar 

abrangência visual à composição do discurso.  

 

2.5.3. Elementos visuais na construção da realidade 

 

Na próxima sequência será abordada a questão visual dos elementos, ou seja, os 

efeitos que reforçam a estruturação da linguagem proposta pela reportagem. Pensar 

edição também significa arranjar soluções e planejar inúmeras possibilidades discursivas 

a serem desenvolvidas pela narrativa audiovisual. A importância de entender este 

processo mostra-se primordial no que tange ao manejo técnico de ferramentas 

construtivas, uma vez que tem por propósito dar sentido a determinada cena, enfatizar, 

localizar, questionar ou salientar uma informação ali presente. Os elementos visuais além 

de elaborar um novo foco de atenção sob a imagem ajudam a produzir uma construção de 

realidade à determinado contexto.  

Na sequência abaixo foram destacados três frames de diferentes contextos para 

demostrar o uso dos elementos visuais. Os focos de atenção são criados sob determinada 

informação com a função de dar destaque a determinado contexto. 

 

Figura 11: Sequência 6 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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 Os elementos visuais são aplicados sob diferentes óticas na construção do discurso 

das reportagens televisivas, visto que é em razão deste efeito que a informação se 

potencializa na consciência do telespectador. Berger e Luckmann (2004) comentam que 

a consciência é um reflexo de ações cotidianas que tendem para algo ou que são guiadas 

por diferentes coisas. No frame 16, a imagem é composta por uma sequência de 

aplicações visuais que buscam um objetivo, enfatizar a informação. Os elementos 

articulam-se de modo a dar sentido de realidade ao receptor, já que é pelo intermédio do 

senso cognitivo que esta condição se configura. Os elementos visuais dão ênfase a 

estruturação da narrativa da reportagem, neste caso a violência infantil no Brasil. 

Carvalho (2010) acrescenta à análise o seguinte: “o nosso jeito de ver as coisas vai ficando 

condicionado com o passar dos anos e tudo se transforma em algo comum [...] o que 

realmente precisa ser novo é o olhar sobre aquele fato” (CARVALHO, 2010. p.27). O 

frame 16 possui como característica a estaticidade, porém de nada atrapalhou a 

composição do discurso, já que neste caso, o olhar que foi formulado é o fator de 

transformação que Carvalho referia-se. 

 A edição não linear labuta na timeline todos estes processos de concepção do 

olhar, de modo a estimular a compreensão do telespectador à determinada leitura. A 

linguagem audiovisual dentro desta perspectiva mostra-se preponderante no que tange o 

ato criativo da construção da narrativa, em razão de ser “fundamental que o jornalista 

domine o processo de comunicação com as imagens em movimento e com todos os seus 

elementos expressivos” (SQUIRRA, 2004. p.135). Todos estes fundamentos técnicos e 

teóricos fazem parte de um mecanismo que requinta a leitura de determinada informação 

pelo intermédio dos efeitos visuais administrados pelo editor.  

Squirra (2004) destaca que seja qual for o efeito adotado, deve-se priorizar sempre 

o lado informativo, e em nenhum momento o lado decorativo das imagens. A função 

visual é posta aqui como parte importante na estruturação da linguagem, em razão de 

potencializa efeitos de indução na composição narrativa da reportagem. 

Oliveira (2007) pontua que a imagem por mais simples que seja possui um 

determinado valor, e devido a linguagem que é utilizada acrescenta significado estético a 

narrativa. O valor da imagem transforma-se no decorrer dos processos de construção de 

determinado discurso. Oliveira ainda salienta que o sentido da imagem pode ser mudado, 

em razão de representar ao indivíduo outra interpretação sobre determinada realidade. 

Nogueira (2010) acrescenta ao debate a questão subjetiva que constitui outro eixo de 

compreensão das imagens. “Uma percepção que centra tudo num sujeito – é a partir desse 
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lugar, desse ponto de vista, que podemos enunciar um juízo, uma qualificação das 

imagens [...] que se impõe ao olhar” (NOGUEIRA, 2010, p.21). 

 Já o frame 17 vale-se dos fundamentos ópticos para estimular outra função que 

sobrepõe o valor estético da construção do discurso ao incentivar uma reflexão. O modo 

como o elemento visual é elaborado, o chamado lettering ou letreiro, tonifica a leitura da 

proposta executada pelo editor. Essa é a função dos elementos visuais, levar fragmentos 

de informação trazidas no som que apenas com a narração do repórter não fortaleceriam 

a imagem. Para Carvalho (2010), no instante que a linguagem se torna atrativa ao 

telespectador, ela potencializa o valor significativo transformando o estímulo da leitura.  

As técnicas aplicadas nos procedimentos de construção do olhar decorrem devido 

ao aperfeiçoamento do processo de edição, que transforma plano a plano o modo como 

as imagens são consumidas. A montagem estimula o indivíduo e o conduz ao longo de 

métodos criativos. Para Nogueira (2010), a articulação de focos de atenção compõe um 

procedimento pertencente a uma cultura visual, já que fazem parte de um sistema de 

aprendizagem, que foi desenvolvido no decorrer da evolução técnica da montagem 

cinematográfica.  

Já Eisenstein (2002) recorda que quem manipula estes procedimentos construtivos 

e subjetivos de significação têm em mãos uma poderosa ferramenta de produção, já que 

é devido a esta técnica que as histórias adquirem vida e contornos de realidade no meio 

audiovisual. A reportagem televisiva não é diferente, uma vez que este gênero trabalho 

com diversos procedimentos visuais para construir uma narrativa. Oliveira (2007) 

acrescenta que “a reportagem é uma história contada por imagens com pessoas e muito 

ritmo, ação e interesse para criar impacto” (OLIVEIRA, 2007, p.44).  

O elemento visual faz parte desta estrutura e do modo como a linguagem 

sedimenta-se, uma vez que as técnicas de montagem são responsáveis por criar 

significados ao telespectador. A reportagem busca conduzir ao receptor uma mensagem, 

e o modo como a leitura é realizada pelo telespectador depende de todos estes 

procedimentos, que são, em partes, orquestrados por um editor e um repórter. As 

sequências ganham vida e contornos de realidade, é desta forma que as identificações se 

estabelecem. Os elementos visuais auxiliam na construção da narrativa e delineiam a 

representação da realidade que as imagens possibilitam. 

Na análise destes frames aqui destacados, pode-se perceber a funcionalidade dos 

elementos visuais, já que é devido o intermédio destes que a narrativa estabelece a 

condição vivida por algumas crianças e adolescentes brasileiros. A reportagem produzida 
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por Marcelo Canellas desenvolve técnicas de edição não linear no intuito de potencializar 

o discurso, visto que é devido a composição dos efeitos visuais que os modos de olhar as 

imagens constituem uma realidade ao telespectador.  

O frame 18 apresenta-se sob uma ótica diferente ao telespectador, a leitura que é 

feita deste elemento visual configura-se na forma de localização, uma vez que o 

personagem encontra-se caminhando sem destino estabelecido. Todos os processos de 

construção aqui abordados demonstram a importância de entender os procedimentos 

técnicos e teóricos das metodologias que envolvem a edição não linear, já que é devido 

ao aprimoramento destas abordagens que é possível desenvolver as condições de 

sedimentação do discurso, induzindo o telespectador a absorver a informação. A imagem 

solidifica a estrutura da reportagem enquanto as técnicas de edição lapidam efeitos que 

consolidam os elos de identificação com a realidade. 

A reportagem labuta o discurso de modo a constituir uma narrativa que atraia o 

olhar do telespectador de forma diferente. Já a edição não linear surge como uma 

ferramenta indutora, criando condições para uma leitura diferenciada das imagens em 

movimento, desta forma possibilitando novas abordagens e múltiplas compreensões. Mas 

o que de fato ocorre com a utilização destes elementos construtivos é a potencialidade 

que determinada informação contrai de modo a produzir na tela um novo foco de atenção. 

 

2.5.4. Sonora e Off: o corte das imagens na construção do discurso 

 

 Os frames destacados na sequência 7 buscam embasar a análise da seguinte forma. 

Propor uma discussão sobre os modos de articulação do off, já que são elementos 

pertencentes ao formato reportagem, e que são utilizados pela edição como ferramenta 

construtora de realidade. A base sonora é montada e as imagens sobrepostas a esta base 

com o objetivo de dar ritmo ao discurso proposto. 

 A mãe respondeu a dois processos criminais. No primeiro quando Renato tinha 8 

anos ela foi absolvida por falta de provas. As imagens passam de um lado a outro 

mostrando o ambiente onde o caso foi julgado pelo ministério público.  
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Figura 12: Sequência 7 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

  

Nesta etapa da análise são postos em discussão alguns elementos que integram o 

formato reportagem televisiva, já que, de certa forma, ao serem manuseados pelo editor 

constituem parte significativa na construção da narrativa proposta. Retomando alguns 

conceitos! O que é off? É conhecido por ser uma narração feita pelo repórter, um texto 

coberto por imagens que complementam as informações destacadas. “Significa que o 

apresentador está lendo a notícia enquanto o público verá algo diferente, como um vídeo 

silencioso ou gráficos” (WHITE, 2009, p.116).  

A sequência 7 representa uma continuidade visual dos relatos do repórter. A 

leitura do texto de Marcelo Canellas retrata o sentimento vivenciado pelo menino que 

denunciou as agressões sofridas pela mãe ao Ministério Público. Imagens que 

complementam a narração de modo a construir um sentido. Os planos se constituem de 

forma a induzir o subconsciente do telespectador a vivenciar esta leitura imagética como 

uma realidade. A vida projetada na tela sob a ótica visual e técnica da edição não linear. 

Berger e Luckmann (2004) ressaltam que a realidade é dada ao sujeito pelo simples fato 

deste se encontrar inserido em um ciclo social. As interpretações que se obtêm do 

cotidiano são baseadas nas experiências individuais. Os autores concordam que 

determinada realidade difere de outra, no entanto sabe-se que convivem no mesmo 

mundo. “[...] eu sei que há uma contínua correspondência entre meus significados e seus 

significados neste mundo que partilhamos em comum, no que respeita à realidade dele”, 

(BERGER E LUCKMANN, 2004, p. 40).  

A realidade da violência sofrida pelo menino é retratada pela linguagem 

audiovisual. Planos e movimentos de câmera labutam esta condição ao olhar do 

telespectador. A edição não linear desenvolve na timeline a base sonora - off do repórter 
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coberta por imagens, que por sua vez dão continuidade visual ao texto. Esta sequência é 

instituída a partir do frame 19, uma vez que a reconstrução se dá pela retomada da 

consciência do personagem, a memória redesenha-se sob o tom sonoro e imagético. Os 

processos indutivos são criados pela montagem, de modo a induzir a leitura de um 

discurso, visto que os sentidos estabelecem o elo entre a realidade.  

Já o frame 20 foi construído sob a teoria de Eisenstein (2004), ao dizer que duas 

imagens quando justapostas geram um terceiro plano, neste caso, pressupõe uma indução 

subjetiva ao próprio plano físico, já que a imagem preconiza um significado. O olhar do 

menino em (PD) choca-se com o movimento de câmera formado por um (PG) do 

ambiente, o que dá a entender a visão do menino no momento em que relatava o abuso 

sofrido.  

Os processos de construção desenvolvem-se de modo a constituir uma 

identificação visual com a estrutura narrativa da reportagem, uma vez que as imagens são 

montadas sob o off do repórter com o propósito de moldar um sentido ao senso cognitivo 

do telespectador. Arquitetar uma realidade que não é a de quem vê, mas que é 

representada por um conjunto de elementos visuais e de técnicas de significação. A 

sequência 7 demonstra a importância de se entender os modos construtivos dos elementos 

visuais sonoros e técnicos na concepção de uma estrutura discursiva. 

Já na próxima sequência é analisada a questão do uso da sonora na construção da 

narrativa da reportagem. O relato do personagem que sofreu maus tratos da mãe durante 

a infância é utilizado para estabelecer a base estrutural que desenvolve o discurso na 

construção da realidade ao telespectador. 

Sob a sonora do menino a história é narrada. A minha mãe biológica acabou sendo 

processada e presa. A justiça determinou que ela cumprisse cinco anos de prisão, mas em 

apenas um ano ela já estava em liberdade. A encenação demostra plano a plano a 

condenação da mãe de Renato pelo ministério público.  
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Figura 13: Sequência 8 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A articulação da sonora permite ao editor desenvolver a composição das imagens 

que irão conceber os modos de significação sugeridos pela narrativa da reportagem. Mas 

o que é sonora? São entrevistas dadas pelos envolvidos em determinado acontecimento. 

White (2009) fala que as sonoras apresentam uma vantagem para a estrutura da 

reportagem televisiva, já que estas apresentam imagem e voz dos implicados. Ao 

trabalhar os elementos - sonora e imagem, configura-se a constituição de uma linguagem, 

que neste caso é provida sob diferentes processos de construção, já que a cena se formula 

por uma encenação e que é proveniente de uma retomada de memória do personagem.  

 A sequência 8 está representada por três frames que compõem todo o processo 

narrativo deste fragmento audiovisual. O frame 22 é composto por um (PA) que mostra 

o momento em que a mãe do menino é presa. A ação desenvolve-se de modo ficcional, 

mas reconstrói o momento real dos fatos. Subsequente a este plano vem um (PD) da tranca 

da porta que dá sentido de continuidade visual ao plano anterior. Já o frame 24 

materializa-se sob um (PD) do cadeado de modo a configurar ao telespectador a prisão 

da acusada. Estas articulações imagéticas e sonoras mostram-se basilares no que tange a 

construção da realidade ao telespectador, uma vez que a consciência é ativada pelo olhar 

do receptor. Tomar determinado fato real, construir um discurso e estruturar a linguagem 

de forma coerente é a principal função que permeia o processo indutivo aqui destacado.  

 

2.5.5. Edição não linear: um recurso técnico na construção da ética 

 

 Na próxima sequência é analisada a questão ética que permeia as atividades do 

profissional de edição. E para pôr em discussão tais questões, a reportagem foi 
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fragmentada em três frames, que fazem alusão às normativas que constituem o trabalho 

do editor, visto que é devido às metodologias desempenhadas por este que se estabelecem 

as bases construtivas da narrativa audiovisual. 

 

Figura 14: Sequência 9 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A ética faz parte de um conjunto de normas que indicam diretrizes a determinada 

função. Os meios de comunicação e o trabalho jornalístico são regidos por estes códigos 

deontológicos que sublinham tais preceitos. No frame 25 destaca-se a importância de 

entender o papel dos planos na construção da narrativa, uma vez que a incumbência deste 

(PD) é mostrar ao receptor as marcas da agressão. Mas de fato qual é o papel da edição 

neste processo? O editor articula os diferentes planos de modo a construir uma condição 

de realidade, uma vez que organiza as imagens de maneira a salientarem um sentido ao 

telespectador. 

Também, destaca-se neste processo de construção da linguagem um recurso 

pertencente a técnica de edição, em razão aos modos de elaboração das imagens. Embora 

o plano chegue ao editor com um tamanho específico, ou seja (PD, PA, PM, PP, PG ou 

GPG), não quer dizer que deva ser utilizado sob esta ótica. Existe uma ferramenta nos 

softwares de edição que permitem modificar a escala dos fragmentos audiovisuais, 

fazendo com que altere sua fisionomia de modo a colaborar com o processo de construção 

da sequência. Cita-se como exemplo o frame 25, uma vez que sua estrutura física pode 

ter sido alterada com o intuito de melhorar a leitura da imagem.  

O plano pode ter sido pensado desta forma pelo cinegrafista, mas na ilha de edição 

sua característica pode alterar-se, em virtude de buscar uma forma mais adequada ao 

sentido proposto pela edição. As imagens que chegam podem não ser exatamente as 
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melhores, porém as técnicas de montagem tem o poder de modificar o caráter discursivo 

proposto por esta narrativa. 

Já o frame 26 baseia-se no que diz o artigo 6º do código de ética dos jornalistas 

brasileiros, descrito da seguinte forma, “respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à 

honra e à imagem do cidadão” (FENAJ, 2014, p.01). Demonstra a importância do 

profissional de edição em entender todas as premissas que norteiam as normas éticas deste 

estatuto, para que não ocorram enganos na hora de reproduzir o conteúdo, de modo a 

expor os indivíduos envolvidos.  

Outro aspecto que se destaca na construção é o efeito usado para borrar a 

imagem. Esta técnica é seguidamente usada em reportagens que envolvam crianças ou 

indivíduos que não queiram ter a identidade divulgada. Os frames 26 e 27 foram 

construídos da mesma forma, porém por uma metodologia um pouco diferente. No frame 

26 foi aplicado um efeito que permite borrar ou desfocar  a imagem de forma a preservar 

a imagem do personagem. Já no frame 27 existem duas pessoas no quadro da imagem, 

uma delas não quer ser divulgada, já a outra não se opôs em aparecer. Para realizar este 

procedimento foi criada uma máscara - termo usado na edição para aplicar um efeito 

apenas no espaço desejado, de modo a não interferir no restante da composição. Após 

esta etapa aplica-se o desfoque, assim o cidadão tem sua identidade preservada e o valor 

estético da composição mantém-se sem interferir na proposta discursiva da narrativa. 

Neste processo de análise aqui destacados sob a ótica de 9 sequências, pode-se 

perceber o valor construtivo e significativo que a edição não linear representa à 

formulação de um discurso coerente a narrativa da reportagem televisiva. Juntar frames 

depende do entendimento técnico e subjetivo do editor, além da compreensão das 

funcionalidades dos elementos audiovisuais.  

  



 
 

71 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em 1895 acenderam-se as primeiras luzes do cinematógrafo, equipamento que 

revolucionou o mundo audiovisual. As imagens adquiriram movimento e fascinaram a 

todos com a magia do narrar histórias. Ao abordar o tema desta pesquisa que trata da 

edição não linear e a construção da realidade na reportagem especial de Marcelo Canellas, 

foram percorridos os processos históricos que fundamentam as discussões metodológicas 

deste estudo e que contribuem para construção do conhecimento.  

 Ao pensar na edição como uma ferramenta que agencia diferentes modos de 

produção da reportagem televisiva, abre-se uma lacuna de indagações, dúvidas e dilemas. 

Estas por sua vez norteiam os modos de concepção da narrativa, em razão de se propor 

ao senso cognitivo do receptor uma construção da realidade. Articular os fragmentos 

imagéticos transformando-os em uma sequência coerente e significativa ao telespectador, 

é esta a função exercida pelo editor de imagens. Uma responsabilidade ética e social com 

o compromisso de moldar sentidos a uma estrutura discursiva. 

 O editor é um profissional do jornalismo que trabalha diariamente com conteúdo 

audiovisual, priorizando a qualidade do processo construtivo e significativo. Os modos 

de construção da realidade adquirem destaque devido aos recursos que são agenciados 

pela montagem, como a qualidade sonora - aqui destaca-se a trilha escolhida até as 

sonoras e off gravados, uma vez que é devido a estes que emoções e sentimentos se 

estabelecem; o elo entre imagem e som, elementos que se complementam e formam uma 

sequência construtora; e as identificações que redesenham as condições do real ao 

telespectador, já que, por mais distante que dada realidade encontra-se, o fato de ver a 

linguagem audiovisual transformada em narrativa faz o encaixe visual no processo 

subjetivo dos receptores. 

 Esta pesquisa percorreu diferentes caminhos teóricos para entender os processos 

de edição. Mesmo nos primórdios da história cinematográfica a montagem já mostrava 

relevância e influência nos modos de organização do discurso. Desta forma, enfatiza-se 

o momento em que as primeiras experimentações foram vivenciadas por duas vertentes 

teóricas, Edwin S. Porter e David W. Griffith pertencentes a escola americana e, Lev 

Kulechov, Vsevolod I. Pudovkin, Sergei M. Eisenstein e Dziga Vertov compunham o 

outro lado da moeda, a academia soviética. Ambos os pensamentos realizaram 

experimentações que contribuíram para o desenvolvimento das técnicas hoje aplicadas 

nos processos construtivos de conteúdo jornalístico. 
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Devido ao aprimoramento técnico da montagem e ao avanço tecnológico, a edição 

adquiriu espaço cativo nas redações, e hoje, tornou-se indispensável dentro deste processo 

de produção de sentidos. As reportagens televisivas trabalham diversas estratégias na 

construção de uma estrutura que retrate a condição do real, assim possibilitando o que 

Berguer e Luckmann (2004) descrevem como um fenômeno social, já que para os autores 

a realidade se estabelece socialmente. Neste contexto insere-se a linguagem audiovisual 

e todas as metodologias construtivas que envolvem estes procedimentos que redesenham 

a condição de realidade. 

A análise do objeto aqui em destaque teve por objetivo verificar as especificidades 

das formas de construção da realidade pelo intermédio de uma ferramenta que agencia 

diferentes processos construtivos, a edição não linear. O propósito foi entender como a 

montagem corrobora para a construção social da realidade no jornalismo contemporâneo. 

 Para analisar o objeto em destaque foi utilizado a análise fílmica, já que foi o 

caminho encontrado para decompor em fotogramas de modo a obter um olhar efetivo a 

estrutura discursiva da narrativa. A partir destes embasamentos teóricos a reportagem foi 

fragmentada em cinco tópicos; 1) A articulação dos planos e da trilha sonora na 

construção de sentidos na narrativa da reportagem; 2) Imagens estáticas constroem 

realidade: o movimento nasce na ilha de edição; 3) Elementos visuais na construção da 

realidade; 4) Sonora e Off: O corte das imagens na construção do discurso; 5) Edição não 

linear: um recurso técnico na construção da ética. 

 Os tópicos analisados contribuíram para o entendimento da produção de sentidos 

que a justaposição propôs à estrutura da reportagem, já que a decomposição ajudou a 

obter um olhar crítico sob os elementos constitutivos das sequências. Ao desunir, extrair 

e destacar os modos de composição da narrativa, de forma a entender qual o papel 

exercido pela edição neste ofício, vislumbrou-se os modos de significação que 

determinada justaposição cria ao senso cognitivo e como esse processo constitui 

sensações de realidade ao telespectador.  

Logo, os planos audiovisuais são montados a partir de uma série de regras 

pensadas de maneira a representar uma coerência visual, como o ritmo das imagens que 

se estabelecem no decorrer dos cortes, por exemplo, ditando frame a frame a estrutura 

discursiva da história que o receptor irá ver. 

No processo de desconstrução da narrativa pode-se perceber a importância do 

profissional de edição, visto que é este que maneja efeitos de significação ao 

telespectador. A pesquisa se propôs em entender a forma que a edição constrói sentidos 
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de realidade na reportagem televisiva, e por meio destas sequências analisadas se 

percebeu a notoriedade desta ferramenta ao propor um elo de consciência ao receptor. 

Sentimentos e sensações se estabelecem plano após plano, assim os efeitos 

constroem as potencialidades informativas, levando as imagens em movimento a adquirir 

uma condição de realidade. Martin (2005) aponta que as imagens fílmicas possuem, em 

determinados casos, a força de provocar sentimentos de existência. Esta afirmação que o 

autor faz não é distante do que se constatou ao analisar a reportagem produzida por 

Canellas, uma vez que a estrutura se baseia em uma construção de sentidos, moldam-se 

efeitos visuais com o objetivo de constituir uma realidade.  

A edição se mostra importante no processo de estruturação das histórias no 

jornalismo contemporâneo devido as inúmeras possibilidades que a articulação das 

imagens permite ao ato criativo do discurso. Inserir trilhas sonoras, ilustrações, gráficos 

e efeitos visuais fazem parte desta prática que se originou da sétima arte, mas que hoje 

ganha cada vez mais espaço nas redações. Os editores articulam diferentes tempos e 

espaços em uma formula mágica que transforma frames em realidade. A consciência 

ativa-se corte a corte, moldando-se em ritmos imagéticos e sonoros que estabelecem elos 

de tensão que prendem a atenção do telespectador à tela.  

Ao pensar o processo de edição enquanto uma ferramenta de criação de sentidos 

se faz necessário entender o lado subjetivo que se estabelece entre os planos. Cada frame 

representa um fragmento de informação, e o modo como a estrutura será montada que 

estabelecerá o interesse do telespectador. 

Ao longo da teorização que envolve edição e construção da realidade, se percebeu 

a existência de uma lacuna ainda não preenchida. Os recursos de criação de sentidos 

utilizadas pelo jornalismo na produção do discurso audiovisual, se baseia em métodos 

cinematográficos. Hoje, ao buscar uma metodologia para averiguar tais questionamentos, 

se observou uma carência de autores que dissertem sobre os aspectos da edição em uma 

perspectiva jornalística. Para dar embasamento à construção desta pesquisa, se fez 

necessário uma imersão ao mundo cinematográfico, já que para responder as indagações 

formuladas nos objetivos específicos foi necessário buscar inúmeras referencias na sétima 

arte. Desta forma, salienta-se a importância de propor novas abordagens que englobem 

as práticas jornalísticas e aos modos de edição, pensando estes processos técnicos nos 

modos de concepção da narrativa televisiva. 
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