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Resumo 

 

O G1 em 1 minuto é um boletim com duração de 60 segundos inserido em 4 momentos 

distintos na programação da Rede Globo, trazendo notícias do portal da internet para a 

televisão. O trabalho4 aqui proposto tem como objetivo a análise dos critérios de 

noticiabilidade que norteiam a escolha das notícias a serem divulgadas em cada edição, 

bem como as editorias mais frequentes no programa. Para tal, realizou-se um 

levantamento bibliográfico e documental, análise descritiva dos programas veiculados na 

semana de 28 de março a 1º de abril de 2016. 
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Introdução 

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo a investigação dos critérios de 

noticiabilidade presentes no boletim G1 em 1 Minuto, bem como sua classificação em 

editorias e a frequência com que cada editoria aparece no programa. Para tal, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica e documental (LAKATOS e MARCONI, 1992), utilizando os 

critérios de noticiabilidade definidos por Wolf (2006). 

O G1 em 1 Minuto é um produto jornalístico derivado do portal de notícias do G1, 

e veiculado em momentos distintos do dia durante a programação da Rede Globo. 

 O período de amostragem utilizado foi de 28 de março de 2016 a 1º de abril de 

2016, uma semana, escolhida por não contar com grandes acontecimentos ou coberturas 

que acabariam por camuflar os critérios utilizados para a escolha das notícias no dia-a-

dia.  
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Foram analisados os programas da manhã, com entradas durante o Bem-Estar e 

Encontro com Fátima Bernardes, e os que eventualmente foram ao ar no período da tarde, 

depois da transmissão da Sessão da Tarde. 

 

O G1 e o G1 Em 1 Minuto 

O G1 é um portal de notícias mantido pela Globo.com e orientado pela Central 

Globo de Jornalismo. No ar desde setembro de 2006, o portal produz seu próprio conteúdo 

multimídia com textos, vídeos e fotos e também disponibiliza o conteúdo jornalístico de 

outras empresas do grupo Globo, como é o caso da Rede Globo, Globo News, rádios 

Globo e CBN, jornais O Globo e O Diário de São Paulo e as revistas Época e Globo 

Rural. 

O site é atualizado 24h por dia e conta com três redações localizadas em São Paulo 

Rio de Janeiro e Brasília, além disso trabalha com conteúdo de oito agências de notícias 

diferentes – algumas delas com abrangência nacional, como é o caso da Reuters e Lusa. 

A partir de 2010 o portal passou a se integrar com as emissoras filiadas à Rede 

Globo em praticamente todos os estados do país aumentando sua abrangência.  

Do portal de notícias surgiu outro produto jornalístico: o boletim G1 em 1 minuto 

que, desde abril de 2015, é veiculado em horários esporádicos na programação da 

emissora.  

O G1 em 1 minuto veio para substituir outro boletim, Globo Notícias, que esteve 

no ar e 2005 a 2014, diferente dele que era exibido duas vezes ao dia, o G1 em 1 minuto 

vai ao ar em quatro momentos distintos da programação: durante o programa Bem-Estar 

e Encontro com Fátima Bernardes no período da manhã, e nos intervalos dos programas 

Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo no período vespertino. 

De acordo com Jesus (2015), o principal objetivo da atração é trazer para 

programação da TV aquilo que foi destaque entre as notícias do portal e para isso são 

selecionadas de três a quatro notícias apresentadas, inicialmente, por Mariana Palma e 

Cauê Fabiano – ambos apresentados como repórteres do Portal G1 e não da Rede Globo. 

Eles são repórteres jovens e com uma aparência que foge do convencional frequentemente 

visto na televisão. 

(...)Um formato inovador cuja principal característica de seus 

apresentadores é de se afastar dos repórteres de tevê deixando de lado o 

estilo formal do terno, por exemplo, no caso do Cauê e apostando em 

roupas mais despojadas buscando com isso estabelecer laços de 
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proximidade e reconhecimento com audiência mais jovem. (JESUS, 

2015, p. 2).  

A primeira exibição do boletim foi no dia 20 de abril de 2015, ao vivo, durante 

programa Bem-Estar, em que Mari Palma mostrou a redação do Portal G1 em São Paulo 

onde é gravado e em seguida listou os principais destaques do portal naquele momento.  

A redação do G1 continua sendo pano de fundo dos boletins diários até hoje e nele 

é possível observar os outros repórteres em trabalho. "Isso contribui para dar mais 

confiabilidade ao caráter de instantaneidade das informações repassadas (JESUS, 2015, 

p. 3). 

Segundo informações do Grupo Globo (2016) até o final dos anos 90 a expansão 

da Rede Globo no país foi feita principalmente no âmbito da televisão, como por exemplo 

a inauguração da Globo Sat primeira programadora de tv por assinatura no Brasil, em 

outubro de 1991, ou inauguração da Central Globo de Produção, o PROJAC, em outubro 

de 1995. 

A primeira ação que demonstre interesse da empresa em expandir suas atividades 

para internet acontece em março de 2000 como o lançamento do portal Globo.com. 

 

O contexto em que o G1 em 1 Minuto está inserido 

Na programação da manhã são exibidas duas edições do programa G1 em 1 minuto 

a primeira delas é transmitida durante o programa Bem-Estar, produzido pelo 

Departamento de Jornalismo da emissora, que vai ao ar às 10h00 da manhã. Já a segunda 

edição acontece no programa Encontro com Fátima Bernardes, produzido pelo 

Departamento de Entretenimento, que vai ao ar às 10h40 da manhã. 

Os telejornais ocupam a maior parte da grade da programação da Rede Globo no 

período da manhã: às 5h00 da manhã é exibido o telejornal nacional Hora Um, seguido 

da programação pelo telejornal local, por exemplo, o Bom Dia São Paulo é exibido para 

os moradores da região metropolitana de São Paulo, que, por sua vez antecede outro jornal 

de alcance nacional, o Bom Dia Brasil.  

A exibição dos programas jornalísticos da manhã da emissora é brevemente 

interrompida pelo Mais Você apresentado ao vivo, por Ana Maria Braga, às 9h00 da 

manhã e retomada com apresentação ao vivo do Bem-Estar às 10h00. O programa 

Encontro com Fátima Bernardes, também exibido ao vivo, finaliza a grande matinal das 

emissoras, sendo o segundo programa de entretenimento exibido entre quatro programas 

jornalísticos. 

http://globo.com/
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A grade do período da manhã da Rede Globo é repensada a partir de um projeto 

da emissora conhecido como Manhã Viva cujo objetivo é preencher os programas 

exibidos com o maior número de acontecimentos ao vivo, sendo assim nenhum dos 

programas é previamente gravado e os telejornais dão preferência as pautas que permitem 

entradas dos repórteres direto dos locais onde estão acontecendo. De acordo com o Grupo 

Globo (2016) a ideia é que o ar descontraído dos programas lembre um bate-papo, o que 

faz com que muitos confundam o Bem-Estar com programa de entretenimento, apesar de 

ser classificado como jornalismo. 

Uma das preocupações da equipe de produção é deixar a atração com o 

ar descontraído parecendo um programa de variedades, mas mais 

carregado de informação. O conceito de fazer com que o Bem-Estar 

lembre um bate-papo descontraído é aplicado ao falar de um assunto que 

interessa todo mundo – a saúde –, mas com a impressão que é gente 

falando pra gente. Esse tom de conversa é aplicado nos enquadramentos, 

por exemplo, eles não precisam ser esteticamente bonitos, porque é mais 

importante o médico que está passando a mensagem com a câmera 

fechada nele do que a gente fazer algo puramente visual. (GRUPO 

GLOBO, 2016). 

O programa Encontro com Fátima Bernardes mistura informação, matéria de 

comportamento, prestação de serviço, humor, música, interatividade com público. De 

acordo com as explicações do Grupo Globo (2016), apesar de ser um programa de 

entretenimento, grande parte do Encontro com Fátima Bernardes é voltado ao jornalismo, 

característica que foi pensada como parte do projeto Manhã Viva. 

O jornalismo tem espaço importante no programa com a participação dos 

âncoras os telejornais das diferentes praças dos correspondentes 

internacionais. No primeiro ano, a repórter Lilia Teles era responsável 

por matérias especiais sobre os temas do dia e eventualmente ir ao palco 

contar os bastidores do que vira.  

A repórter deixou o programa em 2013. As repórteres Gabriela Lian, de 

São Paulo, e Aline Prado, do Rio de Janeiro, fazem entradas ao vivo com 

reportagens sobre questões relevantes das cidades. As matérias têm 

característica de documentário e são fator de provocação para boas 

histórias que se desenvolvem no estúdio, conduzidas por Fátima 

Bernardes. (GRUPO GLOBO, 2016). 

A programação da tarde do G1 e um minuto, que seria a terceira exibida no dia, é 

transmitida esporadicamente entre os programas Vale a Pena Ver de Novo e Sessão da 

Tarde, e ao contrário da grade definida para o período da manhã, é dominada pelo 

entretenimento. 

São exibidos apenas três telejornais entre meio dia e 6h00 da tarde, sendo um deles 

dedicado exclusivamente ao esporte. O restante da grade da emissora é preenchido 
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principalmente com exibição de filmes e novelas com a terceira edição do G1 em 1 Minuto 

exibida entre uma novela e ao encerramento de um filme  

O programa Vale a Pena Ver de Novo reproduz ao telespectador da Rede Globo 

uma novela antiga de grande sucesso da emissora. Já o programa Sessão da Tarde exibe 

um filme voltado para a família. O boletim é exibido ao final deste filme, antes do início 

de Malhação, um seriado voltado ao público jovem como espaço garantido na 

programação da tarde da Rede Globo desde 1995. 

 

A Classificação das Notícias 

Durante os dias analisados foram exibidas 12 edições do programa G1 em 1 

Minuto, sendo 10 no período da manhã e duas edições a tarde (na quarta-feira e sexta-

feira). 

As notícias exibidas nos 10 programas do período da manhã poderiam ser 

classificadas nas seguintes editorias: 

 Política  

 Economia  

 Cidade  

 Internacional  

 Saúde  

 Entretenimento  

 Esporte  

 

Como são exibidas apenas de três a quatro matérias por edição nem todas editorias 

ganharam espaço em um programa. 

Já os dois programas exibidos no período da tarde noticiaram assuntos ligados as 

seguintes editorias: 

 Política  

 Economia  

 Cidade  

 Entretenimento  

 

As editorias que mais pautaram o programa durante a semana escolhida para 

análise foram: 
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 Economia, com 10 notícias transmitidas no programa longo da semana, 

sendo oito nas edições da manhã e duas nas edições da tarde; 

 Cidades, com 8 notícias ao longo da semana, sendo seis no programa da 

manhã e dois o programa da tarde; 

 E política, com sete notícias, sendo seis transmitidas no programa da 

manhã e uma a tarde. 

Já as editorias que emplacaram menos matérias foram saúde (com apenas uma 

notícia exibida pela manhã), e esporte (com apenas uma notícia exibida também pela 

manhã). 

 

Tabela 1: Classificação dos assuntos exibidos nas edições analisadas do programa 

G1 em 1 Minuto. 

Quantia de 

aparições 

Política Economia Cidades Internacional Saúde Entretenimento Esporte Outros 

Semana 

analisada 

7 10 8 5 1 5 1 1 

Edição da 

manhã 

6 8 6 5 1 5 1 1 

Edição da 

tarde 

1 2 2 0 0 1 0 1 

 

Fonte: do autor 

 

Os Critérios do Programa 

As comunicações de massa nos mostram uma realidade criada através de muitos 

aspectos, um deles é a teoria do jornalismo, e isso reflete na forma de analisar um objeto 

que muda de forma longo tempo. 

Nos primórdios da modernização e nos séculos seguintes ocorrem transformações 

sociais e políticas na democracia de massa, os jornais e jornalistas passam para o centro 

da esfera pública tornando-se um elemento fundamental para mediação entre os cidadãos 

e o Estado, bem como em personagens políticos de primeira grandeza, com suas atenções 

e opiniões disputadas por grupos e agentes de interesses. 

Os manuais de redação embora não definir claramente o que é notícia 

propõe uma série de limitações éticas dentro das quais o jornalista deve 

procurar fatos noticiáveis trata-se de regras entendidas como internas o 

jornal reserva se a capacidade e autoridade para definir seus valores em 
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relação as notícias manifestando-se fortemente contra o que é percebido 

como intervenção externa (ALDÉ, et al, 2005, p. 189 - 190).  

Definir o que deve ser noticiado é um desafio enfrentado diariamente por todos os 

jornalistas que exercem sua profissão tal como defende Traquina (2005) e o Wolf (2006) 

muitos dedicaram-se a sistematizar quais são os critérios de noticiabilidade utilizados por 

profissionais na área de comunicação para definir o que é notícia. 

Todos esses estudos têm em comum a crença de que os valores notícias são fatores 

determinantes da cultura jornalística. 

Traquina (2005) define os critérios de noticiabilidade como conjunto de valores 

notícias que determinam se um acontecimento ou assunto é suscetível de se tornar notícia. 

 

Os critérios de noticiabilidade são uma forma de analisar com que o noticiário é 

feito. Como critérios de noticiabilidade, Wolf (2006) define: 

 Proximidade; 

 Atualidade;  

 Identificação social; 

 Ineditismo;  

 Identificação humana; 

 Intensidade; 

 Importância do indivíduo (nível hierárquico); 

 Influência sobre interesse nacional; 

 Número de pessoas envolvidas; 

 Relevância quanto a evolução futura. 

 

Silva (2005) faz uma análise desses critérios e propõe uma sistematização 

baseando-se em três instâncias: 

 Critérios de noticiabilidade na origem do fato, com abordagem sobre atributos 

como conflitos, curiosidades, tragédias, proximidade e etc; 

 Critérios de noticiabilidade no tratamento dos fatos, centrados na seleção 

hierárquica dos fatos e na produção da notícia; 

 Critérios de noticiabilidade na visão dos fatos, objetividade, verdade interesse do 

público, etc; 
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De acordo com Silva (2005), devemos investigar a rede de critérios de 

noticiabilidade compreendendo noticiabilidade como todo e qualquer fator 

potencialmente capaz de agir no processo da notícia. Wolf (2006) é um dos autores que 

explica noticiabilidade como resultante da cultura profissional e seus valores como 

também da organização do trabalho. 

O programa apresenta de três a quatro notícias sem nenhuma relação entre elas, 

de acordo com Wolf (2006), os valores notícias mudam com tempo, e, embora revelem 

uma forte homogeneidade no interior da cultura profissional não permanecem sempre os 

mesmos. 

O rigor dos valores notícia não é, pois, de uma classificação abstrata 

teoricamente coerente e organizada, é, antes, a lógica de uma tipificação 

que tem por objetivo atingir fins práticos de uma forma programada que 

se destina, acima de tudo a tornar possível a repetitividade de certos 

procedimentos. (WOLF, 2006, p. 197). 

A primeira notícia exibida está relacionada a um assunto nacional e diz respeito a 

política ou economia, havendo uma exceção no dia 31 de março quando a primeira notícia 

veiculada é sobre a primeira morte causada pelo vírus H1N1 no Rio de Janeiro um assunto 

também de relevância nacional, mas vinculado a área de saúde. 

Os valores-notícia são critérios de relevância espalhados ao longo de todo 

processo de produção, isto é, não estão presentes apenas na seleção das 

notícias, participam também, nas operações posteriores, embora com 

relevo diferente. (WOLF, 2006, p. 196). 

Segundo os critérios de noticiabilidade definidos por Wolf (2006), essa escolha 

está vinculada ao critério de proximidade. Baseado nesse critério, a notícia escolhida é 

geograficamente próxima ao público para o qual está sendo apresentada e por isso torna-

se relevante. Outro critério presente é influência sobre o interesse nacional. 

Alguns fatores que definem operativamente o valor notícia importância 

de um acontecimento são, portanto, o grau do poder institucional o relevo 

de outros ver que eu não estou acionais a sua visibilidade a amplitude e 

o peso dessas organizações sociais e econômicas. (WOLF, 2006, p. 202). 

Foi observado que a segunda notícia exibida não faz parte de uma editoria 

específica e não segue um critério de noticiabilidade padrão. Por exemplo, na primeira 

edição do programa, exibido no dia 29 de março, foi noticiado um sequestro de um avião 

egípcio, tal escolha segue os critérios de atualidade, número de pessoas envolvidas e 

intensidade. 
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Já na terceira edição, exibida no dia 30 de março, o programa noticiou dados de 

multas de trânsito da cidade São Paulo seguindo os critérios de atualidade (igual ao do 

dia anterior) e identificação humana (diferentemente do dia anterior). 

O aspecto mais interessante relaciona-se com alguns critérios operativos para se 

estabelecer o tipo e a dose de atualidade que os acontecimentos devem apresentar para se 

transformarem notícias, por exemplo, atualidade interna. De acordo com Wolf (2006), os 

jornalistas avaliam atualidade pelo fato de uma notícia ser atual para eles próprios 

assumindo que se o é, sê-lo-á também para o público. 

A última notícia normalmente traz para TV um assunto que foi destaque na 

internet. Exceções foram observados no segundo programa, do dia 30 de abril, quando a 

última notícia foi sobre jogos que aconteceram no dia anterior, uma escolha baseada nos 

critérios de proximidade, identificação humana e influência sobre interesse nacional. 

Outra exceção foi no primeiro programa, do dia 1 de abril, quando o assunto foi a alta nos 

preços dos remédios, obedecendo os critérios de influência sobre o interesse nacional e 

identificação humana. 

Para ser noticiado o acontecimento deve ser significativo isto é suscetível 

de ser interpretada no contexto cultural do ouvinte ou do leitor a sua 

relevância quanto ao sistema de valores ideológicos e aos interesses do 

país em questão determina a importância de um acontecimento (WOLF, 

2006, p. 202). 

No geral, pode-se classificar a terceira notícia como ineditismo já que de acordo 

com o Wolf (2006) o interesse da história está estritamente ligada as imagens que os 

jornalistas têm do público e sua capacidade de entretenimento. 

 São interessantes as notícias que procuram dar uma interpretação de um 

acontecimento baseada no aspecto do interesse humano, do ponto de vista insólito, das 

pequenas curiosidades que atrai a atenção. "Destinado a manter desperto o interesse do 

público pelo noticiário, esse critério de relevância introduziu um elemento que está em 

contradição com critério de importância intrínseca nos acontecimentos" (Wolf, 2006, p. 

205).  

Wolf (2006) conta que diversos elementos complementares entre si enraízam a 

ideologia da notícia: a origem e o tipo da evolução que as empresas jornalísticas tiveram 

na sociedade ocidental o gênero de opiniões relativas ao público partilhadas pelos 

jornalistas. 

A importância de uma notícia pode ser diferentemente realçada, 

sublinhada ou acentuada em relação, por exemplo, aos valores-notícias 

relativos a concorrência ou em relação aqueles que dizem respeito ao 
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público e as características técnicas isso é existe uma variabilidade 

inerente ao valor notícia importância associada a outros fatores de notícia 

habilidade (WOLF, 2006, p. 205). 

Avaliando as notícias do G1 em 1 Minuto percebe-se que normalmente é 

apresentado três notícias, sendo sempre a primeira sobre política economia se revezando 

entre a primeira e a segunda dada pelo programa. A única exceção essa semana foi exibido 

no dia 31 de março onde começar um passando primeiramente sobre saúde. 

Em três programas existiram notícias internacionais que eram passadas sempre no 

meio, depois de política e economia. A última a ser exibida tem um tom mais leve, voltada 

para o que normalmente aconteceu no ambiente on-line e se tornou viral. Tem com intuito 

quebrar um pouco com as notícias passadas anteriormente, trazendo um ar mais 

descontraído ao boletim. 

A necessidade de não ultrapassar um determinado comprimento das 

notícias – especialmente televisivas –adequa-se a disponibilidade de 

muito material noticiável, o que, por sua vez, permite uma escolha mais 

ampla possível e, por isso mesmo, mais representativa dos 

acontecimentos importantes do dia, dentro dos limites relativamente 

rígidos do formato dos noticiários. (WOLF, 2006, p. 206). 

Portanto, na semana analisada, a primeira notícia é sempre sobre um assunto 

nacional – o programa utiliza a atualidade e a proximidade com público para chamar 

atenção quando começa (já que se propõe a falar sobre os principais assuntos do momento 

no Brasil e no mundo). 

Se uma notícia proposta é classificada como repetitiva ou semelhante a 

outras, não é considerada suficientemente noticiável. Isso não é válido de 

uma forma indiscriminada, dado que o valor de notícia importância é 

prioritário e, por conseguinte, permite coberturas informativas (WOLF, 

206, p. 208). 

A segunda notícia tende a ser um assunto mais local, mas ainda assim de interesse 

geral – mais voltado para população, com caráter de ‘serviços’. Esse valor notícia traz de 

novo à lembrança o conjunto dos critérios relativos ao público – a necessidade de manter 

despertos atenção e o interesse – assim como, em certos aspectos, acentua a tendência 

para a fragmentação da informação televisiva de acordo com Wolf (2006). 

A terceira notícia é sempre mais leve e relacionada internet ou algo que está sendo 

muito visualizado on-line.  

O limiar de noticiabilidade de certos fatos depende da quantidade de uma 

determinada categoria de acontecimentos que já existe no produto informativo: se não 

existe, a notícia tem probabilidade de passar mesmo que não seja muito importante 

precisamente, porque serve para equilibrar a composição global do noticiário. 
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De acordo com Wolf (2006), o valor noticiabilidade de certas ocorrências é, 

portanto, implementado pelo fato de serem representáveis de categorias que concorrem 

para não desequilibrar o produto informativo, como acontece no programa em que a 

última notícia traz um equilíbrio para edição deixando mais leve e descontraída, já que a 

primeira notícia tem um tom mais sério e ainda aproxima-se mais do público por meio da 

convergência midiática já que se trata de coisas que viralizaram on-line e que geralmente 

não teria um espaço na mídia tradicional.  

 

Considerações Finais 

 Através da análise do grupo foi constatada a presença das editorias de Cidades 

Política e Economia com uma frequência maior do que as demais, sendo sempre inseridas 

no início do programa, normalmente sendo a primeira notícia a ser anunciada. A 

explicação dessa frequência ser maior se dá porque essas editorias abrangem mais 

notícias, considerando que economia, por exemplo, pode se tratar de assuntos mais 

populares à assuntos voltados para um grupo específico da sociedade. 

Essas editorias contemplam os critérios de interesse pessoal e proximidade (no 

caso de Cidades) com maior frequência. E Interesse Pessoal, como dito a cima, pois os 

assuntos podem ser mais amplos, atingindo maior parte da população o que é importante 

ao se tratar de um programa nacional. 

Também é possível observar a inserção de uma notícia mais leve por último, 

normalmente de entretenimento, podendo ser abrangida pelo critério de ineditismo. 

 Outro detalhe que se nota é a tentativa de equilibrar o programa com essas notícias 

mais ‘leves’ para deixa-lo com um tom mais descontraído e manter a imagem jovem e 

moderna do boletim. 

 Com isso o programa cumpre seu papel de trazer notícias relevantes em um curto 

período de tempo, sem esquecer da leveza que o programa propõe e com uma linguagem 

mais simples.  

 E conclui-se que os critérios de noticiabilidade são utilizados na escolha das 

notícias e que há alguns critérios mais recorrentes que os outros, e apesar de não existir 

uma lógica na ordem que eles aparecem fica claro que o programa os utilizam para 

conseguir uma proximidade com o telespectador (com o critério de identificação humana, 

por exemplo). 
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