
O	  computador	  e	  o	  
jornalismo	  



Os	  primeiros	  (super)	  computadores	  



Eniac	  



Eniac	  



Eniac	  



Colossus	  



As	  impressões	  eram	  feitas	  em	  lino9pia	  



Os	  computadores	  estavam	  longe	  de	  ser	  
uma	  realidade	  nas	  redações	  dos	  jornais	  

Eles	  funcionavam	  apenas	  como	  poderosas	  
calculadoras.	  



Todo	  processo	  de	  produção	  
gráfica	  cujo	  conteúdo	  criado	  
era	  mais	  elaborado	  e	  não	  se	  
limitava	  a	  “9pos”,	  	  passava	  
por	  uma	  prancheta	  



Algumas	  técnicas	  u9lizadas	  no	  processo	  de	  
preparação	  de	  uma	  arte	  para	  o	  jornal	  



Caneta	  Nanquim	  



Criada	  pelos	  Chineses	  há	  mais	  de	  
2.000	  anos,	  a	  9nta	  Nankin	  é	  

composta	  por	  água,	  nanoparOculas	  
de	  carvão	  e	  um	  9po	  de	  cola	  chamada	  

goma	  arábica	  







O	  processo	  de	  produção	  de	  arte	  final	  era	  primi9vo	  

•	  rascunho	  feito	  à	  lápis	  
•	  as	  correções	  eram	  feitas	  com	  Gile7e	  e	  uma	  nova	  
tenta9va	  de	  fazer	  o	  desenho	  corretamente.	  



Corrigindo	  as	  
imperfeições	  dos	  	  

traços	  à	  mão	  livre	  com	  a	  
técnica	  da	  redução	  da	  

imagem.	  













Letraset	  





As	  principais	  limitações	  eram	  a	  
demora	  para	  se	  fazer	  um	  trabalho	  
perfeito	  e	  a	  falta	  das	  letras	  mais	  

usadas.	  



Composer	  







Past´up	  



Outra	  opção	  para	  se	  obter	  letras	  bem	  
definidas	  e	  também	  as	  grandes	  que	  

não	  podiam	  ser	  geradas	  pela	  
composer	  era	  recortando	  de	  Otulos	  

de	  revistas	  



Montagem	  de	  uma	  página	  de	  jornal	  
com	  original	  impresso	  em	  composer	  







Toda	  arte	  era	  criada	  e	  montada	  num	  
papel	  cartão	  u9lizando	  estes	  

métodos:	  	  

Nanquim,	  Letraset,	  Past´up	  e	  
Composer.	  



	  Todos	  estes	  processos	  9nham	  como	  
obje9vo	  	  o	  

Fotolito	  



Toda	  arte/página	  de	  jornal	  era	  
encaminhada	  para	  um	  equipamento	  
onde	  era	  fotografado	  e	  gerado	  um	  

“nega9vo”	  	  ou	  “posi9vo”	  no	  tamanho	  
natural	  da	  página	  



Todo	  fotolito	  tem	  a	  função	  de	  
diferenciar	  o	  que	  vai	  receber	  9nta	  e	  o	  
que	  não	  vai.	  Para	  isso,	  existem	  duas	  

possibilidades.	  

PRETO	  E	  TRANSPARENTE.	  







	  Do	  fotolito	  à	  

Chapa	  de	  	  
alumínio	  

















O	  computador	  chega	  às	  redações	  



A	  diagramação,	  	  antes	  arOs9ca	  e	  feita	  com	  
Nankin,	  past-‐up,	  e	  letraset	  começavam	  

finalizadas	  em	  impressoras.	  



Impressão	  Serrilhada	  



Chega	  
de	  papel	  



Ao	  invés	  de	  fazer	  a	  arte-‐final	  num	  
papel	  para	  ser	  fotografada	  e	  gerar	  o	  
fotolito,	  	  surgiram	  as	  impressoras	  jato	  

de	  9nta	  e	  laser	  que	  imprimiam	  
diretamente	  em	  papéis	  translúcidos	  
como	  o	  VEGETAL	  e	  o	  LASERFILM.	  



Esta	  era	  a	  solução	  mais	  barata	  e	  
prá9ca,	  pois	  evitava	  os	  altos	  custos	  

do	  fotolito.	  

Esta	  solução	  pra9camente	  decretou	  o	  
fim	  das	  impressões	  com	  os	  “9pos”.	  



O	  fotolito	  chega	  à	  era	  digital	  

Depois	  de	  alguns	  anos	  os	  
computadores	  começam	  a	  ser	  

incorporados	  nos	  jornais	  e	  gráficas	  de	  
pequeno	  porte	  



Accuset Agfa 800 



Nota	  de	  Falecimento	  
(pelo	  menos	  para	  algumas	  gráficas)	  

FOTOLITO	  



Um	  dos	  	  processos	  de	  impressão	  
atual	  é	  o	  CTP	  (Computer-‐To-‐Plate)	  

A	  chapa	  é	  gravada	  diretamente	  do	  
arquivo	  no	  computador.	  

Os	  processos	  de	  gravação	  são	  o	  
LASER	  e	  ULTRA	  VIOLETA	  

Qualidade	  superior	  de	  impressão	  



CTP	  



O	  uso	  da	  tecnologia	  à	  serviço	  	  
do	  jornalismo	  



Marcos	  Losekann	  



Marcos	  Losekann,	  ao	  lado	  de	  Munir	  
Safatli,	  foram	  os	  primeiros	  repórteres	  
brasileiros	  a	  cobrir	  a	  guerra	  entre	  o	  

Hizbollah	  e	  Israel,	  do	  começo	  ao	  fim	  e	  
no	  front.	  



Curiosidade	  	  
O	  sequestro	  do	  repórter	  



Losekann	  u9lizou	  um	  recurso	  de	  
transmissão	  de	  vídeos	  em	  tempo	  real	  

chamado	  Videofone	  	  




