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Resumo 

 

G1 em 1 Minuto é um boletim de notícias televisionado pela TV Globo apresentado 

diretamente do portal de notícias G1. Neste artigo, serão analisadas as linguagens verbais 

e não-verbais dos apresentadores do boletim, com o objetivo de identificar se estas são 

eficientes para a divulgação das notícias. Inicialmente serão analisadas as edições do 

boletim veiculadas entre os dias 25 de maio e 23 de junho de 2017, buscando identificar 

as características do programa, no que se diz respeito ao objeto da pesquisa. 

Posteriormente, será analisado o resultado de levantamento de opinião realizado com 

telespectadores. Essa metodologia incluiu a aplicação de um teste a partir de uma edição 

do boletim inserido no programa Encontro, buscando entender se as características do 

boletim, especialmente quanto a forma de apresentação, seriam um empecilho na 

compreensão da notícia pelos telespectadores. 
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Introdução 

 

G1 em 1 Minuto é o nome dado ao boletim de notícias televisionado pela TV 

Globo desde o dia 25 de abril de 2015, apresentado originalmente pelos repórteres Mari 

Palma e Cauê Fabiano e, posteriormente, também, por Paula Paiva e Luiza Tenente. O 

noticiário possui duração média de um minuto e é veiculado quatro vezes ao dia: duas 

edições são apresentadas pela manhã, durante a exibição dos programas Bem Estar e 
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Encontro com Fátima Bernardes, e outras duas no período da tarde, nos intervalos de Vale 

a Pena Ver de Novo e Sessão da Tarde. 

O programete é apresentado diretamente da redação do G1, portal de notícias do 

Grupo Globo, proporcionando, segundo a organização, “uma experiência multimídia, ao 

atualizar quem está em casa com os principais assuntos discutidos na internet” 

(MEMÓRIA GLOBO, 2015). 

Neste presente artigo, serão analisadas as linguagens verbais e não-verbais dos 

apresentadores do boletim, bem como buscar identificar se estas escolhas são eficientes 

para a divulgação das notícias. No primeiro momento, serão analisadas as edições do 

noticiário veiculadas entre os dias 25 de maio e 23 de junho de 2017, buscando identificar 

as características do programa, no que se diz respeito, à linguagem verbal e não-verbal 

dos apresentadores. Posteriormente, será analisado o resultado de levantamento realizado 

com telespectadores do noticiário constituída por perguntas a respeito das as opiniões 

acerca dos aspectos citados anteriormente. Além disso realizou-se um teste buscando 

entender se as características do boletim, especialmente quanto a forma de apresentação, 

seriam um empecilho na compreensão da notícia pelos telespectadores. 

 

1. As linguagens de G1 em 1 Minuto 

 

“Com uma linguagem informal e um figurino despojado, os jovens 

apresentadores Mariana Palma, Cauê Fabiano e Paula Paiva reúnem credibilidade e 

espontaneidade”: é assim que a emissora define a linguagem da atração (MEMÓRIA 

GLOBO, 2015). O boletim possui uma linguagem jovem, incluindo gírias e expressões 

coloquiais não utilizadas em outros programas jornalísticos da emissora, garantindo um 

clima descontraído na veiculação das notícias. Esta linguagem é principalmente utilizada 

na veiculação de notícias mais leves, que, geralmente, são reservadas para o final do 

boletim. Em uma das edições do dia 16 de junho, por exemplo, ao dar a notícia de jovens 

do interior de Goiás que fizeram um churrasco dentro da sala de aula, a repórter Paula 

Paiva disse que uma foto do ocorrido “bombou nas redes sociais”. Em outra ocasião, em 

22 de junho, Luiza Tenente encerrou uma das edições vespertinas com um “té mais”, 

utilizando-se de uma linguagem coloquial. 

Até mesmo símbolos comumente utilizados em ambientes virtuais são por vezes 

empregados em geradores de caracteres do programa, como pode ser visto na Figura 1. 

Nesta ocasião, o boletim falava sobre uma reportagem do portal G1 a respeito de um casal 
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que comemorava 70 anos de matrimônio e optou por empregar os caracteres “<3”, 

símbolo que designa um coração em e-mails, chats e outras plataformas. 

 

Figura 1 – G1 em 1 Minuto, 16/06/2017 

Fonte: https://goo.gl/6W1y2A 

 

Tal linguagem é explicada pelo desejo do grupo de atingir uma audiência mais 

jovem e causar a migração de público da internet para a TV, e vice-versa. Essa atitude 

convergente, segundo Jenkins (2009, p.47): 

representa uma oportunidade de expansão aos conglomerados das mídias, já que 

o conteúdo bem-sucedido num setor pode se espalhar por outras plataformas. Por 

outro lado, a convergência representa um risco, já que a maioria dessas empresas 

teme uma fragmentação ou uma erosão em seus mercados. Cada vez que 

deslocam um espectador, digamos, da televisão para a internet, há o risco de ele 

não voltar mais. 

 

Quanto à aparência física dos apresentadores, o visual chama atenção. 

Embasando-se na tese de Weil e Tompakow (1975) de que o “corpo fala” e comunica 

através dos gestos, “escolhas no modo de se vestir ou nos acessórios que usam, também 

podem comunicar” (JESUS, 2015, p. 5). A repórter Paula Paiva (Figura 2), por exemplo, 

possui uma flor tatuada no braço direito, muitas vezes exposta no vídeo. Mari Palma 

(Figura 3), que, por sua vez, possui um piercing no nariz, utiliza camisas com estampas 

descontraídas e outras roupas mais despojadas. Já Cauê Fabiano chama mais atenção: o 

apresentador possui várias tatuagens em seus braços, uma barba farta em seu rosto, 

brincos na orelha esquerda e quase que diariamente utiliza camisas com estampas de 

bandas, filmes, séries e outras referências à cultura pop, a exemplo das camisas do 

desenho animado O Laboratório de Dexter, do canal Cartoon Network,  e do vilão da saga 

Star Wars, Darth Vader, utilizadas pelo repórter, respectivamente, na Figuras 4 e 5. 
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Figura 2 – G1 em 1 Minuto, 16/06/2017   Figura 3 – G1 em 1 Minuto, 02/06/2017 

Fonte: https://goo.gl/d3F6PY   Fonte: https://goo.gl/pwh13o 

 

 

Figura 4 – G1 em 1 Minuto, 31/05/2017  Figura 5 – G1 em 1 Minuto, 22/06/2017 

Fonte: https://goo.gl/n4vyBU   Fonte: https://goo.gl/6dfef3 

 

 

2. Recepção do público 

 

A partir das referências de manuais de telejornalismo e mesmo de uma certa prática 

consolidada no campo profissional, haveria uma exigência de seriedade, com relação 

inclusive a figurino dos apresentadores de notícias que estaria em contraste colm o 

modelo de exibição no boletim em análise. Assim, por meio de levantamento junto a 

espectadores buscou-se entender se essas características diferenciais do boletim, à 

despeito de uma aproximação com o ambiente digital, poderiam prejudicar em alguma 

medida o entendimento ou credibilidade das notícias veiculadas, segundo o olhar dos 

telespectadores. Uma suspeita inicial, era de que o público não conseguiria absorver estas 

informações devido às escolhas de linguagem e apresentação física dos repórteres 

definidas pelo Grupo Globo ao criar o noticiário, considerando-se que esses fatores 

desviariam dos fatos o foco do público do programa em que estão inseridos. 

Para testar essas hipóteses, foi aplicado, entre os dias 14 e 16 de junho, um 

questionário com indivíduos entre 18 e 54 anos, convidados a participarem da pesquisa 

por meio de redes sociais e que colaboraram por livre e espontânea vontade. A pesquisa 

fora dividida em duas partes: a primeira, que se diz respeito às impressões de 

telespectadores do boletim acerca das características de linguagem e apresentação física 
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dos repórteres; e a segunda, em que se realiza um teste por meio da veiculação de uma 

edição do boletim e questionamento das notícias abordadas. Ao todo, foram computadas 

41 respostas, cujos resultados serão analisados posteriormente. 

 

 

 

 

2.1. Impressões dos telespectadores 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da pesquisa de impressões dos 

telespectadores sobre o boletim. Estas perguntas foram feitas somente para as pessoas que 

disseram já conhecer o noticiário, portanto o grupo participante desta parte da pesquisa 

são de 35 pessoas, que, em maioria, assistem ao boletim raramente, como visto no gráfico 

da Figura 6. 

 

 

Figura 6 – Frequência de audiência do público 

 

Também pode-se afirmar que a inserção no programa Encontro com Fátima 

Bernardes é a mais popular, sendo assistida por 80% dos entrevistados. A edição do 

programa Bem Estar atinge 25,7% dos telespectadores, enquanto as edições vespertinas 

marcam menos de 9% cada. É importante salientar que, nesta questão, os participantes 

puderam responder a uma ou mais opções, selecionando todas as edições que costumam 

assistir. 

Quanto aos repórteres, o público está mais familiarizado com Mari Palma 

(74,3%). Cauê Fabiano e Paula Paiva somam 25,7%, enquanto a eventual apresentadora 

Luiza Tenente não foi lembrada, já que sua participação no boletim é recente. O sucesso 

de Mari Palma a frente do boletim fez com que ganhasse uma série de reportagem no 

programa Fantástico, o quadro Fant360, outra inciativa convergente do canal, já que “a 
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melhor experiência será vivenciada por aqueles que assistirem às reportagens pelo site” 

da atração, onde “o internauta terá a oportunidade de manipular os vídeos e escolher os 

ângulos pelos quais quer assistir” (PERLINE, 2017). 

 A linguagem descontraída adotada como padrão entre os apresentadores do 

programa, não reflete na recepção da mensagem pelo público: como pode ser visto na 

Figura 7, 51,4% dos participantes disseram ser indiferentes à linguagem, enquanto o 

restante afirmou que está só os chamam a atenção. 

 

 

Figura 7 – Percepção do público: linguagem descontraída 

 

A aparência física dos apresentadores, em geral, também não influência na 

absorção das informações emitidas pelo boletim, a exceção das tatuagens e piercings. 

5,7% dos participantes disseram sentir-se incomodados com essas características e 

afirmaram que estas atrapalham minimamente na recepção da mensagem. Entretanto, 

grande parte do público disse que apesar de chamativas, não atrapalhavam na percepção. 

Idem o vestuário, apontado conflitante por maior parte do público, que, apesar disso, não 

sentem dificuldades de recepção. Acessórios, como brincos, colares e pulseiras, também 

não são considerados empecilhos, já que a maioria do público da atração se mantêm 

indiferentes a eles. Os gráficos que apontam esses resultados podem ser observados a 

seguir, respectivamente, pelas Figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 8 – Percepção do público: tatuagens e piercings 

 
Figura 9 – Percepção do público: vestuário 

 

 
Figura 10 – Percepção do público: acessórios 

 

2.2. Teste prático 

 

Nesta fase da pesquisa, foi apresentada, aos participantes, a edição do G1 em 1 

Minuto inserida no programa Encontro com Fátima Bernardes do dia 13 de junho de 2017. 

Neste dia, o boletim fora apresentado pela repórter Paula Paiva, que vestia uma camisa 

branca com uma estampa que mistura os rostos de uma mulher e um gato acompanhada 

51,4%42,9%

5,7% 0%
É indiferente, portanto não me

atrapalha na recepção da

mensagem

Chama a atenção, mas não me

atrapalha na recepção da

mensagem

Chama a atenção e me

atrapalha um pouco na

recepção da mensagem

Chama muito a atenção e não

me permite a recepção da

mensagem

37,1%

62,9%

0% 0%
É indiferente, portanto não me

atrapalha na recepção da

mensagem

Chama a atenção, mas não me

atrapalha na recepção da

mensagem

Chama a atenção e me

atrapalha um pouco na

recepção da mensagem

Chama muito a atenção e não

me permite a recepção da

mensagem

54,3%

45,7%

0% 0%
É indiferente, portanto não me

atrapalha na recepção da

mensagem

Chama a atenção, mas não me

atrapalha na recepção da

mensagem

Chama a atenção e me

atrapalha um pouco na

recepção da mensagem

Chama muito a atenção e não

me permite a recepção da

mensagem



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

de um blazer cinza de bolinhas pretas. A apresentadora ainda estava com um brinco 

vermelho na orelha direita, visível por causa de seu cabelo, como pode ser visto na Figura 

11. 

 

 

Figura 11 – G1 em 1 Minuto, 13/06/2017 

Fonte: https://goo.gl/1Dsrcw 

 

Quanto ao conteúdo, o boletim consistiu das seguintes notícias: (I) “Sérgio 

Cabral é condenado a 14 anos e dois meses por corrupção e lavagem de dinheiro” (JUSTI 

e KANIAK, 2017); (II) “Mais de 8 mil alunos da rede municipal ficam sem aula por causa 

de operações policiais” (RJTV, 2017); e (III) “Câmara do DF revoga norma que proíbe 

entrada com 'roupas muito curtas'” (LUIZ e RODRIGUES, 2017). Provavelmente por 

conta da primeira notícia, dada de última hora, a edição não contou com uma notícia 

descontraída no seu final, que provavelmente caiu, por ser, no jargão jornalístico, mais 

“fria” que as demais. 

Após assistirem ao vídeo, os participantes foram convidados a responder uma 

pergunta que questionava quais manchetes estavam presentes naquela edição, afim de 

descobrir se estes teriam realmente absorvido as informações. Dentre as opções, estavam 

nove títulos de matérias do portal G1, sendo seis delas incorretas. Foi frisado aos 

participantes que deveriam marcar apenas três opções, porém alguns deles marcaram 

menos. É importante salientar que, nesta fase da pesquisa, todos os 41 voluntários foram 

ouvidos. 

No gráfico da Figura 12 é mostrado o número de participantes que marcaram 

cada uma das opções. Entre as respostas verdadeiras, podemos perceber que, além de não 

haver nenhuma unanimidade, há um decréscimo do número de acertos em relação à 

ordem de apresentação das notícias no boletim: a manchete (I) recebeu 39 votos; caindo 

para 36 na (II); e 30 na (III). Dentre as opções falsas, apenas uma delas não recebeu votos. 
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Figura 12 – Notícias marcadas como integrantes do G1 em 1 Minuto, edição do Encontro, em 

13/06/2017 

 

Ao todo, esta questão deveria ter 123 respostas, porém, como nem todos optaram 

por marcar as três opções, 10 votos foram nulos, 105 corretos e 8 errados. Considerando 

que estas pessoas que não marcaram todas as opções, o fizeram pois não sabiam todas as 

respostas, podemos afirmar que tivemos 85,4% de acertos e 14,6% de erros. 

 

Considerações finais 

Apesar de não podermos ignorar alguns resultados, como a queda nos acertos de 

acordo com o decorrer da apresentação das notícias e os quase 15% de respostas 

incorretas ou nulas, não podemos afirmar, de forma generalizante, que as linguagens 

verbais e não verbais dos repórteres do boletim tiveram uma influência negativa na 

recepção da mensagem. Em geral, os espectadores do boletim não apresentam dificuldade 

na compreensão do conteúdo por estes motivos, ainda que muitas vezes se sintam 

incomodados, de certa forma, pelas características físicas dos apresentadores. 

Ainda que limitados ao universo investigado, de participantes do levantamento, 

e do produto analisado, os resultados obtidos podem trazer aspectos importantes a 

considerar na prática e ensino de telejornalismo. Isso estimularia, por exemplo, o 

desenvolvimento de produtos em uma perspectiva inovadora de apresentação das 

notícias, e a realização de pesquisas mais aprofundadas e também envolvendo novos tipos 

de programas informativos em tv e vídeo. 
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Esse estímulo viria dos dados obtidos, que sinalizam a aprovação do público a 

essa iniciativa convergente, visto que a popularização desses repórteres é evidente. O 

simples fato de Mari Palma ter ganhado um quadro num dos principais e mais longevos 

noticiários da emissora – o Fantástico – mostra que há aceitação do público para com os 

apresentadores, que imprimem estilo próprio no ato da veiculação das notícias. 

O linguajar jovem e descontraído, que foge às formalidades observadas durante 

anos nos telejornais da emissora, é cada vez mais re-interpretado em outros formatos. 

Noticiários, como o Jornal Hoje, apostam cada vez mais em uma linguagem mais 

conversada, aproximando os jornalistas da bancada com os repórteres em loco e, 

consequentemente, do público. 

O Jornal Nacional, principal telejornal da emissora, além de mudanças na 

linguagem – que permitem até mesmo as já famosas conversas entre William Bonner e a 

moça do tempo Maria Júlia Coutinho –, apresenta uma evidente busca pela fusão da 

televisão e a internet na divulgação das notícias. A recente mudança de estúdio do 

telejornal, que levou a bancada para o centro de uma redação que permite um trabalho 

conjunto de jornalistas da Globo, GloboNews e do portal G1 é um exemplo de que a 

convergência de mídias iniciada pelo G1 em 1 Minuto surtiu efeito positivo junto ao 

público e permitiu mudanças em outros telejornais da emissora. 

Portanto, com base nos resultados da pesquisa realizada com os telespectadores 

do boletim, podemos afirmar que a hipótese é, de certa forma, refutada, visto que se pode 

ser generalizantes ao afirmar que as linguagens verbais e não-verbais utilizadas pelos 

jornalistas apresentadores do G1 em 1 Minuto interferem na recepção das notícias, visto 

que os dados obtidos mostram o contrário e que as experiências realizadas no boletim 

surtiram efeitos em outros telejornais da emissora. 
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