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Resumo

Este artigo mostra uma reflexão com base no construtivismo social do jornalismo sobre 
as práticas de manipulação e de simulação de imagens na edição digital de telejornais 
que estariam construindo uma realidade expandida e adicionando sentidos às notícias no 
contemporâneo.  Apresenta-se  a  manipulação  do  real  como  uma  prática  da  cultura 
jornalística, enfocando que os editores de telejornais escolhem algumas imagens para 
modificar  e  provocar  uma  compreensão  adicional  à  da  edição  seca  da  notícia. 
Apresenta-se a simulação também como uma prática jornalística, principalmente, como 
uma estratégia de edição, que cria imagens no computador para cobrir as matérias nos 
telejornais.  Essa  discussão  se  aporta  nas  narrativas  noticiosas  da  tevê  que  mostram 
versões da realidade por meio de uma representação ficcionalizada dos fatos.
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1. Introdução

A discussão sobre a edição digital no telejornalismo, idéia central neste artigo, 

parte do pressuposto de que a realidade social da qual se ocupa o construtivismo do 

jornalismo (VIZEU,  2011)  tende  a  ser  apreendida  como  construída e  não  como 

natural ou dada. Temos o entendimento de que o jornalismo atua na construção da 

realidade,  mas  é  constituído  por  essa  própria  realidade  (CORCUFF,  2001).  O 

jornalismo não é um espelho do real, ou seja, não reproduz o real, é uma interpretação 

social do real que procura se aproximar da verdade dos fatos. 

Ao fazer a interpretação dos fatos o jornalismo apresenta-se como uma “forma 

social  de  conhecimento”,  cuja categoria  central  é  o  “singular”  (GENRO  FILHO, 

1986, p.  14).  Os jornalistas  tomam conhecimento  de parte  da realidade  social  e  a 

transformam  em  realidade  midiática,  atendendo  às  necessidades  humanas  de 

orientação em seu ambiente social. Eles simplificam o mundo social, organizando (em 

lide,  narrativas  e gêneros), representando, construindo, re-arrumando o mundo dos 

fatos (SPONHOLZ, 2009).

Estamos tratando de algo essencial para o  jornalismo construtivista: há uma 

seleção e construção do que é selecionado. Não afirmamos que toda realidade é uma 

construção, mas que a realidade social é sim, construída. A discussão central deste 

artigo  baseia-se  nessa  premissa  ao  defender  que  a  manipulação  e  a  simulação  de 

imagens potencializadas  pela edição digital  no telejornalismo ajudam a construir  a 

realidade, dando um sentido mais verossímil e inteligível às notícias. Acredita-se que 

o digital tem ajudado os jornalistas a manipularem e a simularem o real em condições 

mais favoráveis, criativas e eficientes. 

A manipulação  apresentada  se refere:  1)  ao  jornalismo como uma forma de 

manipulação e construção do real e 2) ao fato de que os editores de telejornais, como 

estratégia  de  edição,  escolhem  algumas  imagens,  em  detrimento  de  outras,  para 

manipularem e darem um entendimento diferente do que mostraria  a edição seca da 

notícia.  Manipula-se  a  imagem para  alterar  a  percepção  de  espaço,  de  tempo  e  de 

movimento nas matérias, dando-lhe uma forma diferente da usual. 

Faz-se uma relação similar com a simulação, apresentada como: 1) a simulação 

do real praticada pelos jornalistas de tevê a partir do uso de estratégias que simulam 

espaço, tempo e situações e 2) a simulação proporcionada pela tecnologia digital que 

cria imagens no computador para mostrar aos telespectadores o que eles jamais veriam, 



porque  não  houve  ou  não  tinha  como  haver  a  gravação  de  imagens.  É  o  ato  de 

representar com semelhança,  ou seja, as imagens são simuladas com base nos fatos, 

aparecendo  na tela  a  palavra  Simulação ou  Reconstituição para  indicar  que aquelas 

imagens são simuladas e mostrar uma interpretação mais imagética dos acontecimentos, 

tal como se deram, ou ainda uma projeção para o futuro, tal como seriam.

A partir dessas reflexões e da observação de notícias veiculadas no Jornal Hoje 

da  Rede  Globo  em  abril  de  2011  (JORNAL  HOJE,  2011,  DOCUMENTO 

ELETRÔNICO), propõe-se o uso do termo  realidade expandida  para referenciar uma 

condição  do  ser  e  do  fazer  jornalístico  na  tevê,  entendida  como  uma  capacidade 

aumentada de construir, apresentar e proporcionar a percepção dos sentidos de mundo 

muito mais inteligível e possível que o jornalista busca nas dimensões técnica e social 

de  sua missão.  Essa  realidade  expandida  é  construída a  partir  da manipulação  e  da 

simulação de imagens na edição digital e tem adicionado sentidos às notícias de tevê. 

Essas  estratégias  são  utilizadas  pelos  jornalistas  no  processo  de  edição  das 

narrativas dos telejornais que usam elementos da ficção para contar suas estórias. 

2. Realidade e ficção: gêneros e narrativas noticiosas na tevê

O telejornalismo é o gênero mais antigo da televisão brasileira. Um dia após a 

inauguração  oficial  da tevê  no Brasil,  já  estava  no ar,  o  telejornal  Imagens  do Dia 

mostrando, como prometia o nome, as imagens do cotidiano, ao vivo, sem cortes, pois 

não  havia  ainda  dispositivos  tecnológicos  capazes  de  gravar  imagem  e  som  para 

produzir os sentidos da edição. Isso só aconteceu com a invenção do videoteipe anos 

mais  tarde,  quando os  jornalistas  passaram a ter  instrumentos  de  manipulação mais 

completos para a edição dos telejornais. 

O telejornalismo é entendido como um gênero televisivo que, tradicionalmente, 

faz distinção entre o que é e o que não é ficção, ou seja, o que é imaginado e entretém e 

o que se baseia  na realidade  cotidiana  e  informa.  Na prática,  o  que  se vê é  que o 

telejornalismo  é  uma  instituição  social  com um intricado  emaranhado  de  estruturas 

híbridas  e  múltiplas  de gêneros  que,  ao mesmo tempo em que tem personalidade  e 

função própria,  se  entrelaça  com os  demais  gêneros  televisivos  em uma relação  de 

mútua dependência e de contaminação (TEMER, 2010, p. 105).  



É fácil  localizar  um programa  jornalístico  dentro  da  grade  televisiva,  mas  é 

difícil reconhecer um purismo no telejornalismo como gênero da tevê e no telejornal 

como um formato informativo que apresente e dê conta dos fatos como um espelho da 

realidade, tal como ela é, ou seja, uma não ficção. Apesar dessa mistura de gêneros nos 

telejornais,  o  que  se  destaca  é  o  gênero  informativo,  a  realidade  da  vida  cotidiana 

realçada  pela  ficção.  Para  Rossini  (2007,  p.  186),  é  mais  apropriado pensar  que os 

fluxos dos discursos televisivos estariam atravessados pelos gêneros e não organizados 

por eles. Assim, nas narrativas dos telejornais onde se usa uma boa dose de ficção para 

se contar as estórias, o gênero é informativo, mas atravessado pela ficção.

Os gêneros são processos dinâmicos que vão se reconstruindo de acordo com 

tendências  artísticas,  interesses  de mercado,  confrontos  sociais,  modas,  entre  outros. 

Eles contêm uma promessa ontológica ou constitutiva, eles indicam o pertencimento de 

um programa a tal gênero (jornalismo, reality show, programa de auditório,  etc) e o 

telespectador, por sua vez, espera que a promessa seja cumprida: um telejornal deve 

informar e um programa humorístico deve fazer rir (JOST, 2004, p. 18). 

Para o telejornalismo bastaria  então que os sentidos televisivos  presentes  em 

suas notícias fizessem referência a objetos existentes na realidade da vida cotidiana e 

não na imaginação ou pura ficção. Entretanto, não há um purismo informacional nos 

telejornais:  o  que  se  vê  é  que  o  discurso  noticioso  da  tevê  possui  uma  estrutura 

dramatizada, privilegiando as imagens e os textos de impacto. A notícia é construída em 

torno da emoção e de personagens, com o uso de ferramentas da narrativa ficcional. É 

utilizando estratégias como essas, com base nos fatos reais que o telejornal transforma o 

atual em narração discursiva:

Não se pode afirmar, portanto, que os telejornais ofereçam a atualidade, mas 
sim que apresentam um discurso audiovisual sobre ela. Sua elaboração deve 
ter em conta a presença dos elementos subjetivos que entram em jogo dentro 
do complexo fenômeno da percepção humana, a necessidade de selecionar, 
escolher  e  rejeitar  elementos,  enfoques,  dados,  pontos  de  vista,  junto aos 
condicionamentos  ideológicos  e  técnicos  do  próprio  sistema  televisivo 
(GORDILLO, 2009, p. 53).

O noticiário  é  essencialmente  narração,  sua  ação  é  a  de  contar  estórias  e  o 

sentido dessa narração é afirmar a realidade interpretada. Mas cada notícia também é 

uma  narração  em particular  que  pressupõe  uma  ordem de  ações  sobre  as  quais  se 

informa. Narração é a estrutura de onde e como se constrói um modelo de mundo, ela 

dota  a  realidade  da  vida  cotidiana  de  sentido,  pois  é  “dobradiça  que  funde  uma 



linguagem com uma interpretação do mundo” e, ao fazê-lo, põe em relação sujeitos e 

ações, acrescentando um valor de compreensão para a história (FARRÉ, 2004, p. 138).  

Narrar é reconhecer a presença ética de alguém que organiza o relato e se exibe 

em  suas  seleções,  deixando  aberta  a  possibilidade  do  destinatário  reconhecer  sua 

presença  focalizadora.  As  ações  dos  jornalistas  que  desencadeiam  a  construção  de 

sentidos por meio das narrativas noticiosas seriam éticas, na ordem do domínio do real 

e, poéticas, na ordem do domínio da criação. 

Os  jornalistas  manipulam  o  real  para  construir  mundos  possíveis  (ALSINA, 

2009)  e  o  fazem  postulando  o  destinatário  como  condição  indispensável  para 

desenvolver  seu  potencial  comunicativo.  O  telejornal  ficcionalizado  não  é,  como 

tampouco é a ficção em si, o melhor dos mundos possíveis, mas pode constituir-se em 

um mundo possível  adequado. A narração ficcionalizada,  a priori,  nos proverá mais 

informação que a contida em qualquer personagem ou ação, pois o discurso audiovisual 

cria maneiras próprias de mostrar os acontecimentos sem que esse discurso constitua, 

ele mesmo, os fatos, que têm sua fonte em algum outro lugar (FARRÉ, 2004, p. 66).

Coutinho (2003, p. 200) diz que a fórmula adotada pelos jornalistas brasileiros 

para organizar a informação na tevê é idêntica à dos americanos: uma estrutura narrativa 

dramática,  como  uma  imitação  dos  filmes  de  Hollywood.  As  informações  nos 

telejornais são estruturadas em um drama, mostrado aos telespectadores por meio das 

imagens,  uma  mimese  das  ações  observadas  pela  câmera.  A  diferença  entre  uma 

narrativa jornalística ficcionalizada na tevê e uma puramente ficcional é que a primeira 

resulta de uma verificação histórica, conforme os ritos que a missão do jornalista exige. 

A narrativa jornalística usa a ficção, manipula e simula o real, constrói verossimilhanças 

para contar os fatos com veracidade (CABRAL e SANTANA, 2010).

3. Manipulação jornalística

Jornalistas manipulam a realidade. Eles escolhem um fato e não outros. Desde a 

pauta e seus direcionamentos, transformam um acontecimento em notícia,  dando um 

viés  próprio.  Criam  regras,  selecionam  as  informações,  contextualizam,  modelam, 

remodelam a informação conforme sua importância (pela cultura jornalística e também 

pelo  julgamento  pessoal).  Usam  estratégias  para  construir  a  realidade.  Constroem 

simulacros do real para contar as novidades: a notícia é um simulacro do real, um relato 

possível, entre tantos, do real. 



A  realidade  da  vida  cotidiana  é  o  barro  manipulável  que  torna  possível  a 

moldagem das notícias, mas estas não resultam apenas em tijolos dispersos, sem ordem 

ou sentido. Em alguma medida, simulacros-potência que são, os tijolos-notícia também 

constroem o real e o sentido de mundo. Poder-se-ia afirmar que um escultor de peças 

em barro, não manipula o barro? O jornalista não manipula a informação para moldar 

sua escultura noticiosa? Esclarece-se que as afirmações até aqui apresentadas, não se 

referem  ao  ato  de  manipular  como  sinônimo  de  falsear,  maquinar  ou  conspirar. 

Referem-se  a  manipular  como  sinônimo  de  manejar,  imprimir  forma  conforme  as 

necessidades de alguém (FERREIRA, 1986). 

Tem-se a compreensão nesse trabalho de que a manipulação se realiza em todo 

ato comunicativo e que, nos aportando em Vilches (1989, p. 10), deve ser destituída de 

seu “caráter demoníaco ou perverso”. Manipular é uma ação constitutiva do jornalismo, 

é um saber-fazer dos jornalistas para um fazer-saber aos telespectadores.  Para Farré 

(2004),  as  estratégias  de  simulação,  que  fazem  parte  do  trabalho  de  manipulação 

jornalística estão à serviço do enriquecimento do mundo e não só de sua malversação.

O jornalista (de tevê) é o agente de articulação de vários mundos. Ele opera a 

construção de um mundo possível utilizando imagens e textos que, para esse estudo, se 

manifestam na forma de notícia televisiva. Essa operação é processada a partir de um 

mundo real, as imagens oferecidas pelo mundo dos fatos, legitimado em um mundo de 

referência, o modelo social que estabelece a importância dos fatos, os enquadramentos 

jornalísticos e seu entorno. O mundo de referência  é a matriz em que se constrói o 

mundo possível narrado (ALSINA, 2009). 

Ao construir as notícias para os telejornais, os jornalistas não podem estabelecer 

qualquer mundo possível sem que tenham em conta os fatos que conhecem do assunto 

que pretendem relatar, e as características do mundo de referência a que lhe remete os 

fatos. Nessa perspectiva, a notícia é “uma representação social da realidade cotidiana, 

produzida institucionalmente e que se manifesta na construção de um mundo possível" 

(ALSINA, 2009, p. 185-190). 

O  mundo  atual  está  rodeado  de  uma  infinidade  de  mundos  possíveis  e  os 

distintos modos de narrar o mundo “são aproximações reais a ele, mas não pode contê-

lo de nenhum modo”. O relato de uma notícia representa uma parte do mundo factual. 

Sua narrativa,  com elementos  ficcionais  ou não,  representa  uma possibilidade,  entre 

outras, de contar os fatos (FARRÉ, 2004, p. 101).



A construção de mundos possíveis  parte  sempre  de mundos  preexistentes  de 

modo que fazer é refazer. Para se construir um discurso audiovisual passa-se por um 

processo de manipulação do real, se configurando como inadequada a interpretação do 

jornalismo  como  uma  reprodução  do  real.  Para  Vilches  (1989),  a  montagem  das 

matérias  refaz  o  real,  impõe  sua  força  de  articulação  principalmente  por  meio  da 

imagem: o espaço real do acontecimento e o espaço alcançado por meio da montagem 

na notícia televisiva são utilizados pelo jornalista para criar uma sequência verossímil. 

O telespectador  convive com lugares,  espaços e tempos que nem sempre são 

reais, verdadeiros, mas são sempre verossímeis. Entretanto, o referente da notícia, os 

fatos do cotidiano, não podem ser falseados em nenhum momento para que os rastros do 

real  sejam  reconhecidos  pelos  espectadores,  seja  por  experiência  anterior  ou  pela 

própria correlação ou inferência. 

A manipulação  temporal  e  espacial  é  um dos fatores  centrais  da informação 

jornalística  na  tevê  que apresenta  uma temporalidade  presente e,  mesmo quando as 

imagens são de arquivo, os jornalistas possuem a chave do portal que traz o passado 

para o presente, simulando, formando um aqui e agora. O tempo não é concreto, mas 

formal, abstrato, assim como o espaço, pois não se mostra a cena inteira do fato, mas 

um recorte, em quadros, movimentos e montagem do que aconteceu. 

4. Simulação jornalística

O sociólogo francês  Jean  Baudrillard  é  um personagem central  na discussão 

sobre  a  simulação  e  os  simulacros.  Ele  desenvolveu  hipóteses  sobre  os  impactos 

destrutivos da televisão na cultura contemporânea, gerados pelos modelos de um real 

sem  origem:  o  hiper-real,  criador  do  deserto  do  próprio  real.  Os  simulacros  são 

mistificadores,  construídos  sobre  uma  disparidade,  sobre  uma  diferença,  eles 

interiorizam uma dissimilitude e só distribuiriam ilusões. Para ele simular é fingir ter o 

que não se tem, pois não existe mais nem a aparência, nem o que foi antes a essência da 

aparência, por isso o real já não é possível: “na implosão do sentido é que começaria a 

simulação, num universo em que existe cada vez mais informação e cada vez menos 

sentido” (BAUDRILLARD, 1991, p. 103).

Tomamos o pensamento de Baudrillard como um contraponto para situar nosso 

entendimento  sobre  a  manipulação  e  a  simulação  de  imagens  na  edição  digital  de 

notícias  de  tevê.  Faz  sentido  para  a  nossa  reflexão  o  fato  de  que  a  tevê  media 



construindo  simulacros,  entretanto,  ao  contrário  de  Baudrillard,  acreditamos  que  a 

manipulação e a simulação na edição de telejornais ajudam a construir o sentido (social 

e  midiático)  de  mundo  na  sociedade  contemporânea.  No  nosso  entendimento  a 

simulação tem (outro) sentido: o de potência, no sentido deleuziano. 

Para o filósofo francês Gilles Deleuze filosofia é criação de conceitos e a sua 

filosofia é a do desejo, como vontade de potência, como criação de fluxos de vida. A 

simulação,  entendida  a  partir  dessa  referência  é  um  puro  devir,  um  processo  que 

constrói o real,  mais  real  do que a própria realidade (o hiper-real  para Baudrillard), 

porém na base do real (DELEUZE, 1969). Se o simulacro toma como ponto de partida 

uma realidade já dada, ele não a copia simplesmente, como propõe Baudrillard (1991), 

mas cria uma situação na qual a imersão construtiva da própria realidade é desvelada. A 

simulação exprime o funcionamento do simulacro, uma vontade de potência.

Que o  Mesmo e  o  Semelhante  sejam simulados  não  significa  que  sejam 
aparências e ilusões. A simulação designa a potência para produzir um efeito 
[...]  o  simulacro  não  é  uma  cópia  degradada,  ele  encerra  uma  potência 
positiva que nega  tanto o original  como a cópia,  tanto o modelo como a 
reprodução (DELEUZE, 1969, p. 267-268). 

Estas  reflexões sobre as instâncias  do real  e do simulado (BAUDRILLARD, 

1991; DELEUZE, 1969) ajuda-nos a abrir um olhar sobre o mundo dos simulacros a 

partir das possibilidades e não a partir das diferenças como nos propõe Platão e seus 

discípulos.  Acredita-se  que  a  realidade  social  não  nos  é  dada,  ela  é  construída 

socialmente (BERGER e LUCKMANN, 1995; SEARLE, 1997) e como tal precisa ser 

representada (JODELET, 2001).

Para Jodelet (2001), as representações sociais contribuem para a criação de um 

universo  consensual  e,  na  relação  que  se  faz  com  a  comunicação  social  em  seus 

processos midiáticos, têm sido consideradas como o vetor de transmissão da linguagem, 

portadora  em  si  mesma  de  representações. A  linguagem  e  a  comunicação  têm  se 

apresentado como instrumentos privilegiados de construção da realidade social.  Para 

Berger  e  Luckmann  (1995),  a  linguagem  usada  na  vida  cotidiana  proporciona 

continuamente as objetivações indispensáveis e dispõe a ordem dentro da qual a vida 

cotidiana tem significado. 

A produção jornalística é um processo ininterrupto de formalização, ancorado 

nas representações que ajudam a criar versões da realidade. O que se percebe na prática 

é uma codificação, um processo no qual se enquadra e se traduz uma mensagem em um 

determinado sistema de signos.  O uso do simulacro como uma técnica de construção do 



verossímil  e  de  efeito  do  real  denuncia  a  aparência  de  objetividade  do  produto 

informativo veiculado: ela se sustenta na crença e na adesão de um interlocutor, quase 

sempre  justificada  pela  razão.  No  entanto  a  emoção  e  a  vontade  é  quem  mais  a 

determina, pois os homens quase sempre são levados a crer não pela prova, mas pela 

aquiescência (BARROS FILHO, 2003). 

O uso de linguagem simples e clara, de notícias estruturadas em um lide6, de um 

determinado ritmo de leitura e de temas atuais são sinais de um sistemático processo de 

escolhas que dão origem às notícias. Como conseqüência, esses efeitos ritualizados no 

consumo  produzem  expectativas  no  receptor  que  determinarão,  em  um  ciclo,  um 

permanente processo seletivo de produção dos sentidos midiáticos. 

As  narrativas  jornalísticas  da  tevê  seduzem  e  o espectador  envolve-se  nas 

histórias, passa a fazer parte dela: “a história que os relatos narram é, metaforicamente, 

a história de quem assiste”. O receptor de uma imagem reconhece, identifica os pontos 

coincidentes  entre  a  imagem  e  o  real,  pois  compara  o  que  vê  com  o  que  já  viu 

(FERRÉS, 1998, p. 92). Quando uma imagem é percebida, ela sempre é percebida como 

real,  cujo  poder  confere  à  imagem  um  estatuto  de  convicção.  O  telespectador 

compreende  que  as  imagens  encadeadas  numa  narrativa  noticiosa  mostram  o  que 

aconteceu, “ele busca gratificações psicológicas, e encontra parte delas na necessidade 

socialmente construída, de consumir o real da mídia” (BARROS FILHO, 2003, p. 72).

Os jornalistas de tevê utilizam essas e outras estratégias para a construção dos 

sentidos:  são  planos,  enquadramentos,  movimentos  de  câmera,  iluminação,  cortes, 

emendas,  fusões,  animações,  alterações,  manipulações,  efeitos  e  simulações  que  se 

misturam,  se  sobrepõem e  se  alternam  para  prender  a  atenção  dos  videntes.  Essas 

estratégias constroem a notícia televisiva como um mundo possível capaz de apresentar 

uma síntese da realidade social. 

5. Produção de sentidos nas notícias do Jornal Hoje da Rede Globo

A construção de sentidos sociais, o compartilhamento de códigos e crenças entre 

jornalistas e telespectadores e o efeito de realidade dado pela visibilidade da narração 

televisiva  acabam  por  provocar  certezas  instantâneas.  A  notícia  é  o  que  mostra, 

6 Lide é a cabeça da matéria. Entretanto a notícia da tevê tem peculiaridades que ampliam a noção de Lide 
para a de Lidão, pois o Lide perpassa toda a estrutura da noticia televisiva. Fonte: VIZEU, Alfredo e  
MAZAROLLO, Jô. Telejornalismo: onde está o lead? Revista FAMECOS. Porto Alegre, nº 11, dezembro 
1999.



principalmente  por  meio  de  imagens,  sobre os  fatos  do cotidiano.  A imagem é  um 

elemento crucial para a tevê, por isso os jornalistas buscam criar verossimilhança, “uma 

ilusão de realismo que não alcançariam com os meios de representação objetivos, nem 

naturais” (FARRÉ, 2004, p. 158). 

Eles  se  valem de  estratégias,  como as  de  manipular  e  simular  imagens  para 

produzir  sentidos  e  atender  suas  expectativas  e  a  dos  telespectadores.  Manipular  e 

simular imagens para construção do real, dando-lhe a forma que convém pela missão e 

pelas  convenções  presentes  nas  rotinas  de  edição  não  é  uma  novidade  para  o 

telejornalismo. O Jornal Nacional da Rede Globo é pioneiro no uso de recursos gráficos 

e de ficção, trazendo essa tendência para o telejornalismo no Brasil a partir de 1989, 

quando passou a reconstruir os fatos, sob a forma de desenhos (reconstituição) ou de 

gravação  com  atores  (dramatização),  mudando  o  tom  da  produção  das  matérias  e 

influenciando outros telejornais da rede (SILVA e ROCHA, 2010).

Com a tecnologia analógica o uso da manipulação e da simulação de imagens 

era incompatível com o tempo de produção, mas a edição digital tem permitido uma 

aproximação entre a demanda criativa dos editores e a possibilidade de realização das 

intervenções na edição das matérias. Mostrar apenas significações convencionais pode 

deixar  as  matérias  monótonas,  por  isso  os  editores  estão  sempre  inventando, 

estabelecendo  e  consolidando  novas  associações  entre  forma  e  conteúdo.  A 

manipulação de imagens na edição trata a cena, tira o ruído (ou o coloca), descolore as 

imagens ou as cria para dar visibilidade e dramaticidade aos fatos.

Trabalha-se a manipulação jornalística como uma potência para a produção de 

sentidos, cujo grau aumentou com a tecnologia digital. Neste artigo, de forma especial, 

analisa-se a  manipulação  como uma estratégia  dos  editores  que modificam imagens 

gravadas  para  adicionar  sentidos  às  suas  matérias.  Entende-se  estratégia  como  um 

conceito que designa uma “ampla categoria de processos que modificam (moldam e 

transformam)  tanto  objetos  concretos  quanto  abstratos  e  alteram  a  estrutura  e  o 

significado de uma informação” (VILCHES, 1989, p. 22). 

A  partir  desse  conceito  de  estratégia,  apresentamos  uma  análise,  ainda  em 

andamento, baseada em uma pesquisa de campo realizada no Jornal Hoje (JH)7 da Rede 

Globo em São Paulo, em abril de 2011, sobre o uso da tecnologia digital em suas rotinas 

de edição. A escolha do JH se deu porque ele apresenta uma receita editorial, que usa 
7 O Jornal Hoje estreou em 26 de abril de 1971. No período da pesquisa o JH completava 40 anos no ar.  
Fonte: http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-237470,00.html. Acesso em 
5/05/2011.



um misto de notícias factuais (hard news - com ênfase nos formatos de nota simples8 e 

nota coberta9), combinadas com notícias leves (soft news – com ênfase no formato de 

reportagens10). Essa receita favoreceu nossa observação por oferecer um panorama de 

narrativas com um sortimento de gêneros e formatos.

Nossa análise propõe pelo menos duas categorias de edição de imagens inseridas 

no processo mais abrangente que é a Edição, a fase de seleção (WOLF, 1987) e de re-

significação  de  sentidos  nos  telejornais.  A  essas  categorias  da  edição  de  imagens 

observadas no campo denominamos de:  1)  Processo de Simulação de Imagens e 2) 

Processo de Manipulação de Imagens que descrevemos a seguir, a partir da análise de 

duas matérias emblemáticas, sobre um mesmo fato, exibidas no telejornal.

Categoria 1: Processo de Simulação de Imagens

O Processo de Simulação, que permite a criação de imagens no computador para 

cobrir  as  narrativas,  é  executado  por  um  editor  de  arte  cujo  trabalho  auxilia  os 

jornalistas na edição dos telejornais. Essa categoria é descrita com base na observação 

de uma notícia,  exibida no Jornal Hoje em 11 de abril de 2011, no formato de uma 

reportagem, sobre os ataques de um atirador desconhecido na cidade de Santos-SP, com 

a seguinte estrutura: a) cabeça lida pelos apresentadores; b) off da repórter coberto por 

imagens gravadas nos locais dos ataques e com as marcas dos tiros; c) sonora do irmão 

de uma das vítimas; d) off da repórter coberto por imagens simuladas no computador; e) 

passagem da repórter sobre a investigação policial; f) sonora do delegado e, finalmente, 

g) uma nota-pé lida pela apresentadora atualizando informações sobre a investigação.

A notícia tem ao todo, da cabeça à nota-pé, 2 minutos e 14 segundos. O VT tem 

1 minuto e 49 segundos e destes, 52 segundos são cobertos por imagens simuladas no 

computador. Ou seja, aproximadamente 48% do VT é coberto por imagens simuladas 

sobre os ataques. 

8 Nota  lida  pelo  apresentador  do  telejornal,  sem  qualquer  imagem  cobrindo.  Fonte: 
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em 10/12/2010.
9 Nota  lida  pelo  apresentador  coberta  com  imagens,  gravada  ou  ao  vivo.  Fonte: 
http://jornal.metodista.br/tele/manual/glossario.htm. Acesso em 10/12/ 2010.
10 Formato mais completo de notícia que amplia o relato dos fatos com interpretações, causas e efeitos. Na 
tevê é estruturada  com off,  sonora e passagem do repórter.  Fonte:  BAHIA,  Juarez.  Jornal,  história  e 
técnica: As técnicas do Jornalismo. São Paulo: Ática, 1990.



As imagens da Figura 1, a seguir, mostram um mapa, produzido por meio do 

software Google Earth11, dos locais dos ataques. O off é coberto em parte por um mapa 

animado  sempre  que  a  repórter  localiza  no  espaço  e  no  tempo  os  acontecimentos 

narrados em sequência cronológica.  As imagens mostram ainda uma relação espaço-

temporal e situacional entre os ataques.

Figura 1: Tela do JH cujas imagens simuladas mostram um mapeamento dos locais onde aconteceram os 
ataques em Santos-SP.

Após descrever  e  mostrar  os locais  da ação,  a notícia  mostra  as  imagens de 

reconstituição dos ataques por meio dos softwares Poser12 e 3DMax13, quando o atirador 

atinge as pessoas na rua. As imagens foram criadas com base no testemunho das vítimas 

e  no  inquérito  policial,  pois  até  seu  fechamento,  o  JH não  tinha  nenhuma imagem 

gravada  sobre  os  acontecimentos.  A Figura  2,  a  seguir,  mostra  a  reconstituição  do 

ataque e morte da única vítima fatal.

11 Software que cria mapas das cidades, permitindo ainda a criação de imagens para contextualizar as  
últimas  notícias  ou  infográficos  geográficos  para  análises  do  jornalismo.  Fonte: 
http://www.google.com/earth/index.html. Acesso em 28/07/2011.
12 Software  que  permite  a  criação  de  personagens  nas  simulações.  Fonte: 
http://poser.smithmicro.com/index.html. Acesso em 23/07/2011.
13 Software  que  cria  e  posiciona  cenários  simulados  na  edição  de  telejornais.  Fonte: 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=13567410&siteID=123112>. Acesso em 28/07/2010.



Figura 2: Tela do JH com imagens simuladas no computador que mostram a reconstituição do terceiro 
ataque do atirador de Santos.

A  observação  das  rotinas  de  produção  dessa  matéria  coberta  por  imagens 

simuladas nos ajudou a definir 4 subcategorias para a Categoria Processo de Simulação 

que relacionamos com os elementos do lide: 1) Um mapeamento animado que posiciona 

os locais dos acontecimentos no espaço (onde); 2) Uma  cronometragem que situa os 

acontecimentos numa sequência cronológica de tempo (quando); 3) Uma reconstituição 

das ações sucedidas e apresentadas na notícia (o que, quem e como) e 4) Uma relação 

espaço-temporal  e  situacional  entre  os  locais,  os  horários,  os  acontecimentos,  os 

personagens e as ações (onde, quando, o que, quem e como).

Se a notícia tivesse sido apresentada apenas pelas informações dadas na cabeça 

da matéria, já teria cumprido sua missão de informar, mas ela se estende no formato de 

uma reportagem cujo off é coberto em parte por imagens simuladas. As imagens criadas 

justificam o fato de que o jornal televisivo vive sob a “tirania do visual”: a televisão 

considera  que o  mundo  da aparência  e  do  sensível  é  portador  da verdade  última  e 

descarta todo princípio explicativo inteligível que não seja imediatamente visualizável 

(JOST, 2004, p. 294).

Acreditamos que as imagens simuladas potencializaram o ato comunicativo. A 

adição dos sentidos se deu pela visualização dos fatos possibilitada pelo Processo de 

Simulação das imagens na edição de arte que cobriu quase a metade do VT. Se no 

mundo real é produzida a verificação (os fatos tais como se deram) e no mundo de 

referência é determinada a verossimilhança (a simulação de imagens para mostrar os 

fatos),  no mundo possível  se desenvolve a veracidade,  as notícias  que apresentaram 

imagens simuladas (ALSINA, 2009).



Categoria 2: Processo de Manipulação de Imagens

O  Processo de Manipulação, que ocorre em parte das imagens gravadas pelas 

câmeras  quando  elas  são  modificadas  para  cobrir  o  off,  é   feito  por  um editor  de 

imagem. Essa categoria foi observada a partir de uma segunda notícia do JH, exibida na 

quinta-feira, 14 de abril, na forma de uma nota coberta narrada pelo apresentador. A 

notícia suíta14 a reportagem anterior sobre os ataques do atirador de Santos-SP. 

Da cabeça à nota coberta, essa notícia tem 45 segundos. Destes, 35 segundos são 

dedicados ao VT, coberto em 80% por imagens gravadas em uma câmera de segurança 

de um prédio. A matéria utiliza essas imagens obtidas, de forma exclusiva, pela Rede 

Globo, para mostrar e atualizar a ação de onde e como aconteceu o terceiro ataque.

A  edição  manipulou  parte  da  imagem,  como  mostra  a  Figura  3  a  seguir, 

utilizando os softwares Adobe Premiére15 e Photoshop16, para adicionar um círculo que 

escurece um trecho da ação e melhorar a visibilidade, como também para enfatizar as 

cenas de maior impacto, como a dos feridos no chão.

Figura 3: Tela do JH com imagens manipuladas na ilha de edição que registram o terceiro ataque em  
Santos, destacando, com um efeito de escurecimento, partes da cena.

14 Noticia  que  explora  os  desdobramentos  de  um  fato  que  foi  notícia  em  edição  anterior.  Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_s.htm. Acesso em 19/07/2011.
15 Software usado na edição de telejornais. Fonte: http://www.adobe.com/products/premiere/. Acesso em 
28/07/2011.
16 Software  que  trata  as  imagens  na  edição  de  telejornais.  Fonte: 
http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/. Acesso em 28/07/2011.



Na  Categoria  Processo  de  Manipulação  de  Imagens  observada  nessa  nota 

coberta, detectamos e sistematizamos 2 subcategorias: 1) Uma Melhoria na qualidade 

da imagem,  com o escurecimento de parte dela, tornando-o mais nítida e dando uma 

maior visibilidade ao fato e 2) Uma Ênfase nas ações pelo realce de algumas cenas com 

círculos  que  destacam  os  momentos  cruciais  do  ataque,  aumentando  o  grau  de 

dramaticidade do fato.

Para Wolf (1987, p. 218), o objetivo da edição de notícias de tevê é fornecer 

“uma  representação  sintética,  necessariamente  breve,  visualmente  coerente  e 

possivelmente  significativa  do  objecto  da  notícia”.  Trata-se  de  um  método  que 

condensa, focaliza e chama a atenção para certos aspectos do acontecimento. A esse 

foco, Gans (1979) chama de highlighting, que significa destaque, seleção dos aspectos 

salientes do fato, ação ou personagem. Os efeitos criados nas imagens da nota coberta 

destacaram o terceiro ataque e enfatizaram as cenas de maior impacto.

6. Conclusão

O processo de edição das notícias recontextualiza os acontecimentos dentro do 

formato do noticiário. É dentro desse formato que o mecanismo de produção de sentidos 

opera e isso pode acontecer pela aproximação temática de duas notícias entre si, pelos 

critérios de calibragem do ritmo do noticiário e pelas inferências que se extrai da ordem 

em que estão dispostas as próprias notícias ou da montagem.

Ao  manipular  e/ou  simular  imagens,  os  editores  da  era  digital  estariam 

adicionando  sentidos  sustentados  a  partir  de  uma  realidade  expandida,  adicional  à 

realidade midiática costumeiramente construída no processo de edição do telejornalismo 

da era analógica. Acredita-se que a adição de sentidos às notícias é manifestada a partir 

dessa realidade expandida, cujos mecanismos de edição dão condições de visibilidade, 

seja  a  partir  do  que  é  possível  de  ser  visto,  por  meio  da  simulação  que  permite  a 

visualização de um fato, ou pela manipulação que melhora a qualidade das imagens 

gravadas e/ou enfatiza alguns aspectos das ações registradas. 

Nas notícias exibidas no Jornal Hoje e analisadas neste artigo, as imagens dos 

ataques, simuladas na primeira notícia pelo editor de arte, foram atualizadas na segunda 

notícia pelas imagens gravadas e manipuladas pelo editor de imagem. Tanto as imagens 

simuladas,  quanto  as  manipuladas  foram  usadas  como  estratégia  dos  editores  para 

mostrar os fatos e construir mundos possíveis. 



O que caracterizou essa construção, além do fato em si, foi a oferta de imagens 

(de qualquer origem) e o processo de verificação jornalística.  No primeiro momento, 

quando  não  se  tinha  imagens  gravadas  do  ocorrido,  a  edição  lançou  mão  de  sua 

capacidade de criar imagens no computador. No segundo momento, a partir das imagens 

gravadas, a edição lançou mão da manipulação, modificando as imagens que apesar de 

terem sido produzidas fora da emissora, estavam dentro de seu mundo de referência.

A simulação e a manipulação das imagens na edição digital realçaram sentidos 

intencionais que se queria tornar evidentes e/ou salientes na narrativa da notícia. Se a 

edição tem sido apontada como redutora da significação do quadro de representação da 

vida  cotidiana,  nesta  pesquisa  conclui-se  o  contrário:  acredita-se  que  com a  edição 

digital  a  realidade  está  sendo expandida,  aumentando  o quadro de compreensão,  ao 

adicionar sentidos às notícias de tevê.

Embora  a  atividade  de  edição  possa  ser  com base  na  simulação,  e  embora 

manipule  as imagens,  ela é  distinta  da ação ficcional  pura,  precisamente  porque ela 

acontece num contexto apresentado pelo campo do jornalismo, cuja missão é informar. 

Acredita-se que com a manipulação e a simulação das imagens na edição digital,  os 

jornalistas  de  tevê  estão  criando  um  real  mais  real  que  o  próprio  real,  um  real 

expandido,  acrescentando  sentidos  (sociais  e  cognitivos)  às  notícias.  Os  efeitos  de 

realidade criados constroem a notícia com múltiplas camadas de sentidos, apresentado 

uns, reforçando alguns e/ou encobrindo outros. 

Referências

ALSINA, Miguel Rodrigo. A construção da notícia. Petrópolis: Vozes, 2009.

BARROS FILHO, Clóvis. Ética na comunicação. São Paulo: Summus, 2003.

BAUDRILLARD, Jean. Simulacro e simulação. Lisboa: Relógio D’água, 1991.

BERGER, P. LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 
1995.

CABRAL,  Águeda  Miranda; SANTANA,  Adriana. O  processo  de  construção  da 
verdade  no  jornalismo:  conceito,  busca  e  método  de  apuração.  VIII  Encontro  da 
SBPJor. UFMA: São Luís, 2010.

CORCUFF,  P.  As novas sociologias:  construções  da realidade  social.  Bauru:  Edusc, 
2001.



COUTINHO, Iluska. Dramaturgia do telejornalismo brasileiro: A estrutura narrativa 
das  notícias  em  televisão.  Tese  de  Doutorado.  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Comunicação Social, Universidade Metodista: São Bernardo do Campo, 2003.

DELEUZE, Gilles. Platão e o Simulacro. In: Lógica do sentido. 4a edição, São Paulo: 
Perspectiva, 1969.

FARRÉ,  Marcela.  El  noticiero  como  mundo  posible:  estrategias  ficccionales  em 
información audiovisual. Buenos Aires: La Crujia Ediciones, 2004.

FERREIRA,  Aurélio  Buarque  de  Holanda.  Novo  Dicionário  Aurélio  da  língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

FERRÉS,  Joan.  Televisão  Subliminar:  socializando  através  de  comunicações 
despercebidas. Porto Alegre: Artmed, 1998.

GANS, Herbert. Deciding What's News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly 
News, Newsweek and Time. New York, Random House, 1979.

GENRO  FILHO,  Adelmo.  O  Segredo  da  Pirâmide:  para  uma  teoria  marxista  do 
jornalismo. Porto Alegre: Tchê, 1987.

GORDILLO,  Inmaculada.  La hipertelevisión:  géneros  e  formatos.  Quito-Ecquador: 
Intiyan Ediciones Ciespal, 2009.

JODELET, Denise. Representações Sociais: Um domínio em expansão. In: JODELET, 
Denise (org.). As Representações Sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001.

JORNAL  HOJE.  Telejornais  exibidos.  Disponível  em: 
http://g1.globo.com/videos/jornal-hoje/. Acesso em 05/07/2011.

JOST, François. Seis lições sobre a televisão. Porto Alegre: Sulina, 2004.

ROSSINI, Miriam de Souza. Convergência tecnológica e novos formatos híbridos de 
produtos audiovisuais. In DUARTE, Elizabeth e CASTRO, Maria Lilia. Comunicação 
audiovisual: gêneros e formatos. Porto Alegre: Sulina, 2007.

SEARLE, John. The construction of social reality. New York: Free Press, 1995.

SILVA,  Edna  de  Mello;  ROCHA,  Liana  Vidigal.  Telejornalismo  e  ciberespaço: 
convergência de tecnologias e informação. In: VIZEU, Alfredo; PORCELLO, Flávio; 
COUTINHO, Iluska.  60 anos de telejornalismo no Brasil:  história, análise e crítica. 
Florianópolis: Insular, 2010.

SPONHOLZ, Liriam. Jornalismo, conhecimento e objetividade: para além do espelho 
e das construções. Florianópolis: Insular, 2009.

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. A mistura dos gêneros e o futuro do telejornal. 
In:  VIZEU,  Alfredo;  PORCELLO,  Flávio;  COUTINHO,  Iluska.  60  anos  de 
telejornalismo no Brasil: história, análise e crítica. Florianópolis: Insular, 2010.

TRAQUINA,  Nelson.  As  notícias.  In  TRAQUINA,  Nelson  (org.).  Jornalismo: 
Questões, Teorias e ‘estórias’. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1999. 



VILCHES, Lorenzo.  Manipulación de la información televisiva. Barcelona: Paidós, 
1989.

VIZEU, Alfredo.  Por uma teoria social do campo jornalístico: o construtivismo do 
jornalismo.  Pesquisa  de  Pós-doutorado  no  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Comunicação Social da PUC-RS. Porto Alegre, 2011.

WOLF,  Mauro.  Teorias  das  comunicações  de  massa.  São  Paulo:  Martins  Fontes, 
1987.


