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Resumo 

O artigo parte da consideração do telejornalismo como um produto televisivo que reside 

em um espaço de confluência entre informação e entretenimento. Ele informa ao mesmo 

tempo em que precisa seduzir, capturar e manter a atenção do telespectador. Observar 

tais programas com objetivos analíticos exige metodologias que considerem seus traços 

distintivos perante a programação televisiva e, em especial, perante a audiência. 

Buscando enfrentar esse desafio metodológico, o objetivo do artigo é demonstrar a 

potencialidade da observação do contrato comunicativo a partir das marcas discursivas 

que são visíveis no formato desses programas. Para isso, toma-se como objeto empírico 

18 edições do boletim G1 em 1 minuto, da Rede Globo. O resultado da análise aponta 

pistas para a compreensão de produtos telejornalísticos e de suas relações com a 

audiência. 
Palavras-chave: telejornalismo; audiência; contrato comunicativo; discurso; semiótica. 

 

 

1. Introdução 

Compreender o telejornalismo como um objeto de estudo que tem especificidades 

perante os demais gêneros e formatos televisivos é uma tarefa que tem chamado a 

atenção de pesquisadores brasileiros nas últimas décadas. Um telejornal é um programa 

que se relaciona com sua audiência de forma muito diferente daquela que ocorre com 

programas de entretenimento, por exemplo. Estão em jogo, no caso do telejornalismo, 

os valores que envolvem a prática jornalística, especialmente a noção de credibilidade. 

Por isso, observar tais programas com objetivos analíticos, do ponto de vista 

acadêmico, exige metodologias e procedimentos que considerem seus traços distintivos 
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perante a programação televisiva como um todo e, em especial, perante a audiência, 

cuja complexidade deve ser também levada em conta.  

Parece inadequado para o desenvolvimento do campo de estudos do telejornalismo, o 

uso de metodologias que não consideram os sentidos produzidos a partir do 

encadeamento de imagens e sons característico deste meio. Justamente por este caráter 

híbrido, a linguagem televisiva – e aqui se inclui o telejornalismo – tem um aspecto 

estético inegável e inevitável. A informação telejornalística reside neste espaço de 

confluência entre a informação e aquilo que se convencionou chamar de entretenimento. 

Ela informa ao mesmo tempo em que precisa seduzir, capturar e manter a atenção do 

telespectador. Todo programa televisivo tem como objetivo final atingir a maior 

audiência possível e, assim, obter retornos financeiros para sua manutenção. Mas o 

caminho para o conhecimento do público e de suas preferências é árduo e cheio de 

dúvidas, justamente pela complexidade necessária às metodologias de análise.  

Os resultados das aferições quantitativas, como é o caso dos números do Ibope, são 

insuficientes para entender esse contexto porque não trazem informações sobre os 

modos de recepção dos programas. Será que estar assistindo significa estar 

aceitando/concordando/interagindo com o conteúdo? O certo é que não há mais espaço 

nas pesquisas acadêmicas para a suposição de um processo unidirecional, onde o 

telespectador é passivo e apenas absorve o conteúdo. Pelo contrário: 

  
No processo de recepção, o telespectador não assume necessariamente 

um papel de receptor passivo. A atividade do telespectador se leva a 

cabo de maneiras distintas. Mentalmente, os telespectadores frente à 

televisão se vêm partícipes de uma sequência interativa que implica 

diversos graus de envolvimento e processamento do conteúdo 

televisivo. Essa sequência começa com a atenção, passa pela 

compreensão, seleção, valoração do que foi percebido, seu 

armazenamento e integração com informações anteriores, e finalmente 

se realiza uma apropriação e produção de sentido (GÓMEZ, 2005, p. 

31). 

 

O percurso analítico proposto neste trabalho se insere em um contexto de pesquisas 

realizadas no Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Telejornalismo (GipTele) que 

procuram compreender os produtos telejornalísticos a partir da consideração de seus 

traços específicos e de suas relações com a audiência. Ele parte da proposta 

metodológica desenvolvida por Cárlida Emerim (2010) a partir da Semiótica e da 
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Análise do Discurso. De forma mais específica, o trabalho apresentado por Cavenaghi 

(2013) seguiu essa proposta metodológica para analisar telejornais locais e tentar 

entender suas relações com a audiência. Para tanto, apresenta como conceito 

operacional o “telespectador discursivo”: aquele que é possível de ser mapeado a partir 

das marcas discursivas observadas no formato dos programas4. 

Neste artigo, apresentamos um exercício de análise que procura verificar a 

potencialidade desta metodologia para observação de outros formatos de programa, 

como é o caso do boletim jornalístico. Tomamos como objeto empírico 18 edições do 

boletim G1 em 1 Minuto, exibido pela Rede Globo. Os detalhes sobre este programa 

estão no tópico 3 deste artigo. A seguir, apresentam-se as bases conceituais para a 

análise.  

 

2. O contrato comunicativo e as marcas no formato 

Considerar que a comunicação televisiva se dá na forma de uma troca e não de um 

sistema linear de envio e recepção de mensagens implica a introdução do conceito de 

discurso, ou seja, a relação indissociável entre o ato de fala e a situação desta fala. O 

discurso pode ser compreendido como uma prática social que consiste, sobretudo, na 

relação entre os sujeitos inseridos em um determinado contexto. O contexto 

comunicativo pode ser chamado também de condições de produção e compreende, 

fundamentalmente, os sujeitos e a situação, ou seja, o lugar de onde falam e a imagem 

que fazem de si e do outro. (ORLANDI, 2010; BRANDÃO, 2012). Por isso, para os 

estudos do discurso, interessa menos o que é dito e mais a forma como foi dito (PINTO, 

1999). Essa distinção fica clara nos conceitos de enunciado e enunciação, assim 

explicados por Verón (1984, p. 216): 

 
Se compararmos duas frases: “Pedro está doente” e “Creio que Pedro 

está doente”, pode-se considerar que o que é enunciado é idêntico nos 

dois casos: o estado de doença atribuído como predicado a Pedro. Se 

essas duas frases são diferentes, elas o são não no plano do enunciado, 

mas no plano da enunciação: na primeira, o locutor afirma que Pedro 

está doente (podemos dizer: o enunciador apresenta a doença de Pedro 

como uma evidencia objetiva); na segunda, o locutor qualifica o que 

diz como uma crença e atribui a sí esta última.  

                                                 
4
 Detalhes sobre esta proposta metodológica estão em EMERIM (2010), CAVENAGHI (2013); 

EMERIM & CAVENAGHI (2015) e EMERIM, FINGER & CAVENAGHI (2015). 
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O enunciador tem alguns critérios que determinam a imagem de si próprio como 

emissor do discurso. Ele deve saber, por exemplo, se o seu lugar de fala é uma revista 

feminina, ou um telejornal, ou um programa de humor. Em cada um desses “lugares” 

estarão estabelecidas certas regras do jogo comunicativo que serão perceptíveis no 

discurso. O enunciador é encarado, aqui, como uma entidade discursiva que “ao tomar a 

palavra, assume o lugar de sujeito da enunciação” (RODRIGUES, 1996, p. 9).  

 

Por exemplo, um professor cujos alunos temem pela postura rígida e 

autoritária pode, ao mesmo tempo, ter problemas com a educação dos 

filhos que não reconhecem nele, por determinado motivo, uma 

autoridade. O sujeito da comunicação é o mesmo (o professor), mas o 

contrato comunicativo estabelecido entre ele e os alunos é diferente 

daquele estabelecido entre ele e seus filhos (CAVENAGHI, 2013, p. 

52). 

 

Portanto, considera-se que o contrato comunicativo5 é um conjunto de regras para a 

construção da imagem de si e do outro no discurso (VERON, 1984; CHARAUDEAU, 

1996; 2009). O contrato comporta em si: a imagem do enunciador e a relação do mesmo 

com aquilo que diz, a imagem daquele para quem o discurso é endereçado e, ainda a 

relação que o discurso propõe que se estabeleça entre os dois. Ele é uma situação de 

troca, permeada por regras, permissões e restrições que devem ser reconhecidas pelos 

envolvidos na comunicação. No contexto televisivo, é como se cada vez que assiste a 

um programa, o telespectador firmasse com ele um contrato, através do qual ficam 

estabelecidas as regras e o lugar de cada um no processo comunicativo. O contrato é 

uma noção intuitiva, mas que ajuda a determinar “as condições mínimas nas quais se 

efetua a ‘tomada de contato’ de um sujeito para com o outro, condições que poderão ser 

consideradas como pressupostos do estabelecimento da estrutura da comunicação” 

(GREIMAS e COURTÉS, 1979, p. 84). 

Um produto televisivo, tomado como objeto de estudo a partir do ponto de vista 

discursivo, torna-se um lugar de produção de discursos e, portanto, de estabelecimento 

                                                 
5
 Quando começou a desenvolver este conceito, na década de 80, Eliseo Verón utilizava o termo “contrato de 

leitura”, porque seu objeto empírico preferencial, na época, eram os impressos. Em textos mais recentes, após 

aplicar o conceito inclusive em produtos televisivos, o autor passa a utilizar “contrato comunicativo”, com o 

mesmo sentido. 
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de um contrato comunicativo. Suas condições de produção deixam vestígios, ou marcas, 

do processo enunciativo sob o qual foi submetido e estas marcas encontram-se visíveis 

na superfície do texto (PINTO, 1996, 1999). Tais marcas se materializam na forma de 

estratégias e são estruturadas a partir de escolhas no formato dos programas.  

Tomaremos o caso específico do formato tradicional de telejornalismo como um 

exemplo da materialização do contrato comunicativo. Em um telejornal que conte com 

um histórico mínimo na grade de programação de uma emissora, há um contrato 

comunicativo estabelecido com sua audiência que o impede de operar mudanças bruscas 

e sem explicações (CAVENAGHI, 2013).  

Por isso, o dia 27 de abril de 2015 foi um marco na história do telejornalismo da 

Rede Globo. O telejornal mais tradicional da TV brasileira estreou uma grande tela, que 

serve para interação com repórteres e exige que os apresentadores apareçam em pé, 

caminhando e longe da tradicional bancada. Em diversos momentos, Willian Bonner e 

Renata Vasconcellos fizeram menções às novidades e demonstraram feições mais 

simpáticas, levando em consideração que estavam apresentando o novo lugar em que se 

encontrariam com os telespectadores todo dia.  

 

   
Figura 1: inovações realizadas no ano passado, no formato do Jornal Nacional 

 

O mesmo ocorreu em junho de 2017, quando houve a mudança do estúdio do 

telejornal e os jornalistas apresentaram o novo estúdio, a nova redação e a modernização 

de elementos gráficos. Na ocasião, novamente, o programa foi diferente. Com palavras 

dos diretores e momentos até de entretenimento aos telespectadores.  

Em outros momentos da história do telejornalismo, até mesmo as mudanças 

menores sempre vieram acompanhadas de explicações aos telespectadores. No dia em 

que Fátima Bernardes, apresentadora do Jornal Nacional por 13 anos, anunciou que 

deixaria o programa, foi realizada uma entrevista na bancada com sua sucessora Patrícia 
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Poeta para explicar a mudança. Da mesma forma, Renata Vasconcellos se despediu do 

Fantástico e apresentou sua sucessora Poliana Abritta. Nessa situação específica, o que 

mais chamou a atenção do público foi a tatuagem na perna da nova apresentadora, que 

logo virou pauta no Encontro com Fátima Bernardes no dia seguinte à estreia da 

apresentadora. Essa rapidez em explicar a tatuagem foi devido ao grande número de 

comentários nas redes sociais de telespectadores que não estavam acostumados com o 

fato dos jornalistas terem tatuagens a mostra.  

A escolha dos figurinos também é determinante para o formato dos telejornais. 

As roupas devem sugerir seriedade e credibilidade e, por isso, uma tatuagem à mostra 

representa uma ruptura no padrão tradicional do telejornalismo. A busca por um perfil 

sério está diretamente ligada ao fato de que a informação tem que chamar mais a 

atenção do que qualquer outro fator ligado aos apresentadores e repórteres (AQUINO, 

2011). Mas essa busca por credibilidade até mesmo por meio das roupas pode acabar 

afastando o telespectador do jornalista, tendo em vista que, normalmente, as pessoas 

não se vestem dessa forma todos os dias. Essas questões já começaram a ser trabalhadas 

nos telejornais, roupas mais vibrantes, saias e vestidos aparecem no vestuário das 

mulheres, já os homens permanecem com o terno e gravata nas bancadas dos jornais, no 

entanto fora delas já usam apenas camisa sem gravata e a barba que antes era proibida 

passa a ser aceita pouco a pouco. Essas mudanças ocorreram pouco a pouco, como uma 

forma de adaptar o telespectador às mudanças, que nunca devem ocorrer de forma 

abrupta devido ao contrato comunicativo estabelecido entre eles.  

As escolhas relacionadas com o formato são, portanto, a principal fonte de 

informações e pistas para que possa ser observado o contrato comunicativo estabelecido 

entre um programa e sua audiência. A seguir, apresentamos as marcas discursivas 

observadas no boletim G1 em 1 minuto, da Rede Globo, como um exercício de análise 

que procura demonstrar a potencialidade da observação do contrato comunicativo para a 

análise de produtos telejornalísticos.  

 

3. Exercício de análise: G1 em 1 Minuto 

 

Segundo o caminho metodológico proposto por Emerim (2010), os telejornais 

devem ser analisados por estruturas de diferentes ordens, a partir das relações que eles 
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estabelecem: com o contexto midiático no qual estão inseridos; com a emissora que o 

produz; com a posição na programação geral da emissora; com a sua estruturação 

interna, compreendendo a análise e a comparação dos episódios que compõem o corpus 

da pesquisa. Por fim, a etapa de análise mais profunda de algumas edições do programa, 

escolhidas por suas potencialidades de resultados.  

O corpus da análise é composto por 18 edições do boletim6 G1 em 1 Minuto, da 

Rede Globo (exibidos entre os dias 29 de agosto e 02 de outubro de 2016). Após as 

gravações, foi realizada a decupagem – que consiste na descrição de cada plano do 

telejornal. Na primeira etapa foi analisado o contexto do programa, contendo o contexto 

midiático, a grade da programação em que se encontra e seu histórico. Para este 

primeiro momento, não foram analisados apenas os 18 boletins gravados, mas foi 

levado em consideração todo o histórico do programa. Na segunda etapa foi observado 

o formato do programa, tratando de aspectos como composição visual, estrutura, 

linguagem e postura e os atores discursivos. Já a última etapa foi analisada a temática 

das notícias apresentadas no boletim. 

 

3.1 Contexto do G1 em 1 Minuto 

A televisão é o meio de maior abrangência no Brasil7, mas o cenário de consumo 

de informações pela Internet é o que mais cresce atualmente no país. Cerca de 42% dos 

brasileiros citam a Internet como o meio mais utilizado. Entre os jovens com até 25 

anos, 65% acessam internet todos os dias. Portanto, qualquer novo programa deve levar 

em conta o contexto de possível migração e circulação da audiência entre as mídias. 

 A ideia de um boletim jornalístico inserido em meio a programação da Globo não 

foi novidade com o G1 em 1 minuto. O Globo Notícias – exibido de 2005 a 2014 – era a 

forma da emissora de informar o telespectador mesmo em horários em que os 

telejornais não passavam. Eram como pílulas de notícias, em horários definidos na parte 

da manhã e da tarde – eram apenas duas inserções – com uma estética diferente da 

apresentada hoje no G1, com apresentação feita pelos mesmos apresentadores dos 

                                                 
6
 O correto para o período de uma semana seria 20 edições, mas em dois momentos o boletim não foi ao 

ar por conta de plantões da Globo que mostraram: o pronunciamento da ex-presidenta Dilma Rousseff no 

processo de impeachment e a posse de Michel Temer. 
7
 A Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM), de 2015 mostra que 72% dos lares brasileiros possuem acesso à 

TV aberta. 
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telejornais da emissora. 

No dia 20 de abril de 2015, um ano após a extinção do Globo Notícias, surge o G1 

em 1 minuto com uma proposta semelhante, porém uma estética totalmente diferente. A 

posição na grade também mudou: ao invés de duas inserções de quatro ou cinco 

minutos, o G1 se insere durante a exibição de quatro programas da Rede Globo. 

 

   

   
Figura 2: Acima, duas edições do boletim Globo Notícias. Abaixo, o 

G1 em 1 Minuto no formato atual. 

 

Durante a manhã, no programa Bem-Estar, que vai ao ar às 10h15 e no Encontro 

com Fátima Bernardes, que vai ao ar, geralmente, às 10h55. Nesses momentos a 

apresentadora Mari Palma8 interage com os apresentadores dos programas. Já na parte 

da tarde, o boletim é apresentado por Cauê Fabiano durante os intervalos da Sessão da 

Tarde e do Vale a Pena Ver de Novo. Não há uma hora certa para a exibição do G1 em 

1 minuto. Ele é apresentado em algum momento dentro desses programas.  

 

3.2 Formato do G1 em 1 Minuto 

O boletim possui em média 01min15s nas inserções da manhã e 59s nas da tarde. 

Essa diferença ocorre porque na parte da manhã Mari Palma interage com os 

apresentadores dos respectivos programas em que o boletim está inserido. Já na parte da 

tarde, Cauê Fabiano aparece em meio a uma programação que não é feita ao vivo e isso 

                                                 
8
 Com as novas inserções de Mari Palma no Fantástico, agora, em 2017, outra jornalista foi colocada 

como apresentadora eventual do boletim. Luíza Tenente atualmente cobre folgas e períodos em que Mari 

Palma está gravando em outros programas da Rede Globo.  
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acaba encurtando um pouco mais o seu período de aparição.  

Mariana Palma, mais conhecida como Mari Palma, tem 27 anos, é formada em 

jornalismo e pós-graduada em moda e comunicação. Começou no site G1 como 

estagiária e está há nove anos no portal de notícias da Globo, atuando agora em outros 

programas da emissora, com participações frequentes no Fantástico. Cauê Fabiano, 26 

anos, é jornalista formado pela Faculdade Casper Líbero, de São Paulo. Está há pouco 

mais de cinco anos como jornalista e editor de conteúdo web do G1, além é claro de 

apresentador do boletim. Repórter com passagens pelas editorias de “Educação” e 

“Planeta Bizarro” do G1, Cauê também já foi Youtuber no canal Macworld Brasil, 

produzindo vídeos sobre dicas de aplicativos e novas tecnologias. Paula Paiva é a 

apresentadora substituta do G1. Também com 27 anos, Paula é repórter do G1 a pouco 

mais de três anos. Ela apresenta o boletim quando um dos outros dois apresentadores 

fixos entra em férias ou quando eles estão de folga. Trabalhou como estagiária na 

Transpetro e na Folha Dirigida.  

É fácil de perceber que algo em comum entre os apresentadores é a idade. Todos 

eles são jovens e eram repórteres do portal antes de começarem na apresentação do 

boletim. Os apresentadores fixos – Mari e Cauê – já tinham alguma experiência em 

vídeo, o que ajudou no bom desempenho em frente às câmeras. 

O cenário é composto por telas, computadores e pessoas trabalhando, o que dá a 

impressão de que o programa se passa na redação do site G1. É possível perceber dois 

enquadramentos diferentes: um com os jornalistas trabalhando ao fundo e a logo do G1 

em uma tela e outro com telas ligadas no próprio site e também em outros programas e 

telejornais. Os apresentadores aparecem em plano médio, geralmente em um dos cantos 

da tela.  

Percebe-se muita jovialidade e descontração na escolha dos figurinos. Cauê 

Fabiano apresenta sempre com óculos de grau com a armação marcada, camisetas com 

estampas diferenciadas, dois brincos de argola na orelha esquerda e barba cerrada. Na 

semana analisada, entre os nove boletins apresentados por ele, suas tatuagens ficavam a 

mostra em sete.  
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Figura 3: escolhas de figurino dos apresentadores 

 

Apesar da descontração mostrada nesses figurinos, foi visto também que por ser 

uma semana em que as notícias do impeachment foram a maioria no boletim era 

possível perceber que os apresentadores também usaram roupas mais sérias, como, por 

exemplo, blazers em cores sóbrias e um pouco menos de acessórios. Em outros 

momentos eles utilizaram camisetas de séries televisivas, bandas ou cantores.  

Na parte da manhã o boletim começa, geralmente, com uma chamada dos 

apresentadores do Bem-Estar ou da apresentadora Fátima Bernardes. Em um plano 

aberto eles introduzem a hora do G1 em 1 minuto, que é precedido por uma vinheta de 

cinco segundos. Logo em seguida conversam rapidamente com Mari Palma, algo como 

“bom dia, como estão as coisas por aí?”. Após responder, o plano fecha em Mari Palma 

e continua assim até o fim do boletim. Para finalizar a inserção no programa, volta o 

plano aberto e eles se despedem da jornalista. Na parte da tarde é feito apenas um plano, 

sem interação com outros programas. Cauê Fabiano tem o costume de começar com 

“Olá, pessoal”, seguido das informações da tarde e terminando com um “Até mais” ou 

“Té mais”.  

 

  
Figura 4: Mari Palma interagindo com Fátima Bernardes. 

 

Com relação à postura dos apresentadores, verificou-se que dos 18 boletins 

apresentados 4 foram totalmente sérios do início ao fim, sem momentos de descontração 

ou de sorrisos, algo comum. Nos outros 14 boletins Mari e Cauê começavam de forma 
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séria – geralmente as notícias de política eram as primeiras – e logo após voltavam a 

descontração encontrada diversas vezes em seus boletins. Geralmente na hora de se 

despedir do boletim do dia eles abrem um sorriso largo para a câmera e acenam um 

tchau, o que não aconteceu nos dias em que os boletins foram apenas sérios. 

O uso de gírias pelos apresentadores foi verificado apenas seis vezes durante os 

18 boletins. No 4º boletim da segunda-feira 29/08, Cauê Fabiano falou na segunda 

notícia: “Tem que ficar ligado que o prazo acaba agora...” O termo “ficar ligado” já é 

uma gíria mais antiga, que muitas pessoas conhecem e que remete ao “tem que ficar 

esperto”. Já no 2º boletim da terça-feira, Mari Palma começa a notícia do impeachment 

falando: “Tá rolando agora mais uma etapa...” Que significa “está acontecendo”. Um 

último exemplo é quando Cauê fala sobre o Brasil Game Show que vai acontecer em 

São Paulo: “E pra quem curte realidade virtual tá aí uma oportunidade de testar aqueles 

óculos lá muito doidos”. Curtir hoje em dia já é comum, algo como “gostar”, uma gíria 

mais ligada ao mundo da internet. Já o “muito doidos” é uma gíria mais antiga, mas de 

fácil entendimento.  

No entanto, foi observado que apesar de fazerem uso de menos gírias do que o 

esperado – tendo em vista toda a composição – pode-se ressaltar o constante uso de 

abreviações nas palavras, “está” é sempre falado como “tá”, “estão” “tão”, “para” “pra”, 

algo mais perto da linguagem informal utilizada no dia a dia. Acredita-se que esse seja 

mais um artifício para aproximar os telespectadores, porque essa linguagem mais 

informal acaba sendo a mais utilizada por eles o que acaba criando uma identificação 

maior.  

 

3.3 Temáticas 

Durante o período de análise 18 boletins foram gravados, sendo metade para 

cada apresentador. Cada boletim traz em média três notícias. Todas as informações 

apresentadas no boletim estavam destacadas também no site G1, seja no menu de 

notícias “mais lidas” ou nas notícias de “última hora”. Quanto ao tema, foi observado 

que de um total de 54 apresentadas, 18 eram sobre política. Acredita-se que esse fato é 

devido a semana de votação do impeachment que estava ocorrendo, pois 16 das 18 

notícias eram sobre o tema.  

Em segundo lugar estão as notícias categorizadas como curiosidades (11 
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notícias) como, por exemplo, “Na Noruega mais de 300 renas morrem por causa de um 

raio”. Economia vem em seguida com um total de 10 notícias, seguido por segurança 

(9), saúde (5) e mundo com (1), com uma notícia sobre a falta de comida em uma escola 

da África. Nas 18 edições analisadas observou-se apenas sete boletins em que houve 

chamada do público para o site G1 entre uma notícia e outra, como, por exemplo, “para 

mais informações é só acessar o G1”.  

 

Considerações Finais 

À primeira vista o G1 em 1 minuto é um boletim produzido especificamente 

para os jovens. Toda a composição visual do programa traz esse indicativo: jovens 

apresentadores, tatuagens a mostra, acessórios, barba, camisetas de bandas, séries, 

etc. No entanto, após uma análise aprofundada, foi possível verificar que os temas 

escolhidos não são direcionados para esse público. De um total de 54 notícias 

apresentadas em 18 edições, 18 eram sobre política e 10 sobre economia. Esse é apenas 

um dos dados que apontam que o boletim não é direcionado diretamente ao público 

mais jovem. Geralmente economia e política não chamam tanto a atenção do 

telespectador desta faixa etária. No entanto, notícias sobre curiosidades – 11 das 54 – 

também são apresentadas no boletim. Em qualquer outro telejornal a notícia de que 

“300 renas morrem por causa de um raio” não seria divulgada, levando em consideração 

todas as outras notícias relevantes. Esse fato nos leva a uma parte mais leve do boletim, 

em que notícias curiosas e que não são de grande impacto ganham relevância.  

O horário de exibição do boletim, duas inserções na parte da manhã e duas da 

tarde, também não condiz com horários em que os jovens estariam em casa. No horário 

exibido espera-se que um número maior de donas de casa e idosos estejam em frente à 

televisão, o que não explicaria a composição visual criada pelo G1 em 1 minuto, e muito 

menos os atores discursivos com menos de 30 anos.  

Outra questão encontrada durante a análise foi que em apenas seis boletins os 

apresentadores fizeram o uso de linguagem jovem, como, por exemplo, “tá ligado”. A 

postura dos apresentadores também não é leve e descontraída o tempo todo. Eles 

tendem a começar o boletim de forma leve, seguindo para a seriedade e voltando para o 

ponto inicial. A mudança ocorre de acordo com cada notícia e como na semana 

analisada as notícias eram mais envolvidas com o processo de impeachment, eles 
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permaneceram sérios em boa parte dos boletins.  

As escolhas de figurino rejeitam as normas criadas pelo padrão tradicional de 

telejornalismo da emissora, que prezam pela seriedade e credibilidade. As camisetas 

escolhidas por Cauê – ou a barba, óculos, tatuagens e brincos – não seriam vistas em um 

telejornal da emissora, por exemplo. O uso do blazer – que antes era só o que as 

jornalistas utilizavam na apresentação – só ocorreu em dois dias, dando lugar a 

camisetas de manga curta e gola V nos outros três. Mas, apesar do blazer ter sido 

utilizado pela Mari Palma foi observado que ela faz o uso de acessórios para deixar o 

figurino mais moderno e jovial, o que também não aconteceria em um telejornal.   

De forma geral, a ideia inicial desta pesquisa teve como objetivo analisar os 

minutos do G1 na programação da Globo de uma forma a conseguir entender qual é o 

tipo de público que esse formato de programa busca atingir. O que foi obtido com a 

análise foi que apesar da impressão de que é um boletim completamente feito para 

jovens, ele não é. Ele possui indicativos e uma estética jovem, mas as temáticas, a 

postura e a linguagem dos atores discursivos indicam que o boletim é feito para chamar 

a atenção de quem está passando em frente à televisão. Independente de gênero e de 

idade, o boletim chama a atenção por ser diferente de todas as outras propostas 

jornalísticas encontradas na TV. É um programa rápido e diferente da programação 

normal. Um tipo de programa conectado com a internet, uma maneira de promover a 

convergência entre mídias e produtos da emissora.   

Diante dos resultados, poderiamos supor também que o boletim é destinado para 

aquelas pessoas que não têm muito tempo para parar e assistir a um telejornal, visto que 

apresenta as principais notícias do Brasil e o do mundo em menos de um minuto.  

Porém, o melhor horário para conseguir atingir esse público seria antes do horário de 

trabalho da maioria dos brasileiros – às 8 da manhã, por exemplo – no horário do 

almoço ou após as seis da tarde. Sendo assim, essa suposição também está descartada. 

Mais uma vez, a análise indica que o G1 busca atingir qualquer pessoa que esteja em 

frente à televisão ou pelo menos passando em frente a um aparelho no momento da 

aparição.  

 A ideia da temática jovem seria explicada por conta da convergência de mídias 

realizada – que é algo ainda tido como inovador, pelo menos na televisão – e os 

assuntos seriam aqueles mais importantes do momento, os mais novos e lidos do site 
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G1. Esse tipo de assunto interessaria qualquer pessoa preocupada e ligada com as 

notícias, e também levaria aos jovens, que teriam assistido por conta da estética jovem. 

É necessário considerar que qualquer tipo de programa feito na televisão é 

produzido apenas depois de uma exaustiva pesquisa de público. Esse telespectador alvo 

das produções é observável no formato dos programas. No caso do G1 em 1 minuto, 

verifica-se uma confusão nas marcas discursivas que pudessem indicar o público que se 

relaciona com ele. A análise demonstra que o formato realmente chama a atenção em 

meio ao fluxo de programas da emissora ao colocar em foco, de forma rápida e prática, 

as principais notícias do momento.  

Em resumo, o boletim utiliza-se do formato do telejornalismo em certos 

aspectos, ao mesmo tempo em que rejeita outros. Ao chamar a atenção de todo tipo de 

público, o boletim “pega carona” no contrato comunicativo estabelecido a partir do 

formato tradicional do telejornalismo para promover a marca dos produtos da emissora.   
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