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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe-se analisar de que forma é construído o novo perfil do jornalista de 

televisão, tendo como objeto de estudo a apresentadora Maria Palma, do programa G1 em 1 

Minuto, exibido pela Rede Globo. Para isso, iremos identificar os aspectos que diferenciam a 

jornalista dos demais apresentadores de programas jornalísticos tradicionais, além de estudar a 

influência da convergência midiática frente ao novo perfil de telejornalista. No estudo iremos 

categorizar as características da jornalista em três aspectos: interações, linguagem e estética. Para 

dar subsídios teóricos a este trabalho serão utilizados autores como Rezende (2000), Aronchi de 

Souza (2004), Gutmann, Santos e Gomes (2008), Aquino (2016) e Dejavite (2006). Como 

metodologia de estudo será utilizado Casetti e Chio (1999), por meio dos estudos sobre análise 

textual de material audiovisual. Ao final da análise, entendemos que as transformações no 

telejornalismo estão relacionadas a busca por atrair a atenção do telespectador, sendo assim as 

emissoras passaram a contratar jornalistas que obtém um tom informal e coloquial, como é o 

exemplo de Maria Palma.  

 

Palavras-chave: Perfil do Jornalista. Convergência. Televisão. Internet. G1 em 1 minuto. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work intends to analyze how the new profile of the journalist of television is 

constructed, having as object of study the presenter Maria Palma, of the program G1 in 1 Minute, 

shown by Rede Globo. For this, we will identify the aspects that differentiate the journalist from 

the other presenters of traditional journalistic programs, besides studying the influence of the 

media convergence with the new profile of the journalist. In the study we will categorize the 

characteristics of the journalist in three aspects: interactions, language and aesthetics. To give 

theoretical subsidies to this work authors will be used as Rezende (2000), Aronchi de Souza 

(2004), Gutmann, Santos e Gomes (2008), Aquino (2016) and Dejavite (2006). As a study 

methodology, Casetti and Chio (1999) will be used, through studies on textual analysis of 

audiovisual material. At the end of the analysis, we understand that the transformations in 

telejournalism are related to the search for attracting the attention of the viewer, so the 

broadcasters started hiring journalists who get an informal and colloquial tone, as is the example 

of Maria Palma. 

 

Keywords: Profile of journalist. Convergence. Television. Internet. G1 in 1 minute. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A televisão está presente na maioria das casas da população brasileira, sendo considerada 

a principal fonte de informação e entretenimento das pessoas. De acordo com a Pesquisa 

Brasileira de Mídia (2016)1, 89% dos entrevistados afirmaram ter o hábito de assistir TV 

diariamente.  

Apesar da popularidade desse veículo de comunicação, a presença da internet e das redes 

sociais têm modificado a rotina das pessoas e transformado a abordagem realizada pelos 

profissionais da área, com a intenção de encontrar novas maneiras de se conectar ao público por 

meio da informalidade e descontração. 

Manifestam-se então, jornalistas que utilizam um tom mais coloquial e espontâneo, 

usando diferentes estratégias, a fim de captar a audiência do público. Essas transformações 

caracterizam um novo perfil de jornalista de televisão.  

Desta forma, pretendemos compreender neste trabalho de que forma é construído o novo 

perfil do jornalista de televisão, frente à convergência midiática, tendo como objeto de estudo a 

apresentadora Mari Palma, do programa G1 em 1 Minuto, exibido pela Rede Globo.  

O trabalho se propõe a identificar os aspectos que diferenciam a jornalista dos demais 

apresentadores de programas jornalísticos, além de estudar o papel da convergência frente ao 

novo perfil e traçar as principais características da apresentadora.  

Observamos que a busca pela informalidade na televisão modifica os aspectos corporais e 

vocais da profissional. Desta forma, a notícia é dada de forma espontânea, como uma típica 

conversa entre amigos.  

Essa transformação dos apresentadores e repórteres de televisão também é notável em 

diversos programas de televisão, que mesclam informação e entretenimento. Logo, é a partir 

dessa constatação, que surge a curiosidade em entender como a internet pode influenciar nas 

produções televisivas por meio da união entre a informação e o entretenimento, os quais os 

autores denominam como Infotenimento.  

Consideramos que a realização do trabalho é de suma importância, por tratar de um 

momento em que as pessoas se adaptam às novas formas de comunicação, e ainda estão em 

                                                
1 Desenvolvido pela secretaria de comunicação social da presidência da república, o levantamento busca conhecer os 

hábitos de consumo de mídia da população brasileira. Disponível em: <http://secom.gov.br>. Acesso em: 16 jul. 

2017. 

http://www.secom.gov.br/
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processo de compreensão sobre as transformações do telejornalismo.  

Para fundamentar os conceitos que compõem o referencial teórico do trabalho, realizamos 

triagens no arquivo da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(Intercom)2.  

Entre os trabalhos selecionados está G1 em 1 minuto: a influência de linguagens verbais e 

não-verbais na recepção das notícias, do acadêmico de Jornalismo, Leandro Carneiro Mendes, 

apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em Curitiba, no ano de 

2017.  

O intuito do artigo era analisar as linguagens verbais e não-verbais dos apresentadores do 

boletim G1 em 1 minuto e identificar se as mesmas são eficientes para a divulgação das notícias. 

O estudo conclui que as experiências realizadas no quadro provocaram efeitos em outros 

telejornais da emissora. Ainda, o artigo constata que os espectadores do quadro não obtém 

dificuldades na compreensão do conteúdo.  

Outro estudo sobre o boletim de notícias, também publicado no mesmo evento, em 2017, 

é das jornalistas Beatriz Cavenahi e Amanda Branco, intitulado Contrato Comunicativo e as 

relações com o telespectador: o caso G1 em 1 minuto. 

O trabalho tinha como objetivo demonstrar a potencialidade da observação do contrato 

comunicativo do quadro a partir das marcas discursivas, que são vistas no formato do programa. 

O resultado da análise destaca as relações do programa com a audiência, tais como a escolha do 

público alvo, indicando que o quadro não tem um espectador específico, e sim busca chamar a 

atenção de qualquer pessoa que esteja em frente à televisão.  

Além disso, também iremos usar no referencial teórico, a pesquisa da jornalista Agda 

Patrícia Pontes de Aquino chamada de O traje do apresentador do G1 em 1 minuto como 

estratégia de aproximação da juventude, apresentado no 3° Congresso de Iniciação Científica em 

Design de Moda3, em 2016, e o artigo Moda e telejornalismo: o papel do figurino na construção 

da imagem de credibilidade do jornalista de televisão, publicado na Revista Temática, em 2011.  

O primeiro trabalho analisa o vestuário do apresentador Cauê Fabiano, do G1 em 1 minuto 

                                                
2 É uma instituição sem fins lucrativos, destinada ao fomento e à troca de conhecimento entre pesquisadores e 

profissionais atuantes no mercado. Disponível em: <http://www.intercom.org.br>. Acesso em: 14 nov. 2017. 
3 O Congresso foca nos trabalhos de alunos que desejam divulgar e discutir seus trabalhos de conclusão de curso e, 

juntamente com um professor orientador, os projetos de que participam, concluídos ou em andamento, além das 

pesquisas artísticas que realizam, da iniciação científica, tecnológica ou de inovação de que fazem parte. Disponível 

em: <http://coloquiomoda.com.br>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

http://www.intercom.org.br/
http://www.coloquiomoda.com.br/
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e concluí que as roupas cativam o interesse e a simpatia dos telespectadores mais jovens. Já o 

segundo faz uma abordagem mais geral a respeito da moda como elemento comunicativo 

constata que a maioria dos profissionais de televisão não sabem diferenciar o que é certo usar ou 

não durante a apresentação de uma reportagem.  

Com a intenção de situar sobre a trajetória do telejornalismo, no primeiro momento 

realizamos uma retrospectiva da história do jornalismo de televisão, bem como as adaptações que 

foram realizadas para fidelizar o público. Após isso, discorremos sobre o telejornalismo atual e 

como ele se identifica com as características do Infotenimento, e também é afetado pela 

convergência midiática. 

Além, apresentamos os aspectos do novo perfil do jornalista de televisão e explanamos o 

percurso metodológico. Então, colocamos como evidência o objeto de estudo. Após, iniciamos a 

análise do trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Em consequência da popularização da internet e das redes sociais observamos uma série 

de mudanças que transformam as produções televisivas. Entre elas estão as alterações nas 

características pessoais e profissionais do jornalista de televisão, assim como a postura corporal, a 

linguagem coloquial, o vestuário e a informalidade de um modo geral. De acordo com Santos 

(2016, p. 12), “o jornalismo praticado hoje valoriza as dinâmicas informais e o humanismo”. 

Sendo assim, observamos que as mudanças no modo de pensar a comunicação telejornalística 

estão relacionadas a uma tentativa de aproximação com o público.  

Esse recurso de proximidade também é chamado por Santos (2016, p. 9) de interatividade, 

a qual é vista como uma oportunidade de estimular a participação do público nos programas, 

além de manter fidelidade e estreitar os laços entre o jornalista e o telespectador.  

Tendo em vista que a internet e o telejornalismo são campos midiáticos que se cruzam é 

natural que um influencie o outro, gerando transformações que serão analisadas neste estudo.  

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO JORNALISMO DE TELEVISÃO 

 

 Durante a trajetória do telejornalismo no Brasil, pode-se notar que o modelo norte-

americano foi uma das referências que influenciaram nas produções brasileiras. Logo no início, 

os textos eram apenas lidos pelo apresentador na bancada do telejornal, sendo assim, não existia 

espaço para expressão corporal ou variação na entonação de voz do comunicador.  

Diante desse cenário, os enquadramentos e planos de câmera eram sucintos e mostravam 

o corpo do jornalista na metade do tórax à cabeça, chamado pelos autores da área audiovisual de 

Plano Médio.  

Esse enquadramento causava um mistério em relação a o que estaria atrás da bancada. 

Quais as roupas que os jornalistas vestiam? Como se comportavam fora das câmeras? 

Entendemos que nessa época, o jornalista de televisão ocupava o papel de um locutor de rádio, 

somente reproduzindo os textos das notícias, que passavam no telepronter.  

Com uma escassa produção, a primeira transmissão de um telejornal ocorreu em 1950, na 
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TV Tupi. O telejornalístico denominado Imagens do Dia4 era comandado por Maurício Loureiro 

e exibia imagens sem edição, pois na época não existiam equipamentos necessários, tampouco 

profissionais qualificados para realizar o serviço. 

Em 1952, a mesma emissora criou o noticiário Telenotícias Panair5. Logo depois realizou 

a estreia do programa Repórter Esso6, um dos maiores marcos da televisão brasileira, apresentado 

pelo gaúcho Gontijo Teodoro. Entretanto, a linguagem utilizada pelo telejornal era semelhante à 

do rádio e utilizava frases longas e maçantes.  

Este cenário começou a se modificar quando o patrocinador do programa ajustou um 

apoio com a empresa United Press Internacional, uma agência de notícias norte-americana. De 

acordo com Souza (2004, p. 150), “o desenvolvimento do telejornalismo no Brasil foi alavancado 

por esse tipo de parceria, pois os patrocinadores das multinacionais já conheciam o sucesso e a 

importância do gênero informativo (telejornais, programas de entrevista, debate e documentário) 

em seus países de origem”. A partir desta junção, as reportagens do telejornal passaram a inserir 

imagens e ilustrações.  

A partir deste contexto, gerou-se uma preocupação em transmitir a informação da forma 

mais detalhada e explicativa possível. Para isso, alguns recursos tecnológicos começaram a ser 

utilizados. De acordo com Mello (2009, p. 2), as inovações da tecnologia fizeram com que os 

telejornalistas ficassem atentos as novas tendências dos meios de comunicação.   

Já na década de 60, os produtores dos programas começaram a pensar em formatos mais 

interessantes e que envolvessem o público. Mello (2009, p.6) lembra que a Rede Globo começou 

a contratar apresentadores mais bonitos e com uma voz agradável na tentativa de manter a 

audiência do telespectador.  

Além disso, o jornalista passou a trabalhar também como produtor. Ou seja, além de 

apresentar as notícias, ele também participava do processo de apuração e produção da 

reportagem. Essa característica surgiu com o Jornal de Vanguarda7, da TV Excelsior, onde a 

                                                
4 O primeiro telejornal a ser exibido no Brasil. Disponível em: <http://rankbrasil.com.br/Recordes/Materias>. Acesso 

em: 13 jun. 2017. 
5 O “Imagens do Dia” ficou no ar por três anos na TV Brasil. Não possui horário fixo e sua duração também era 

variável. Entrava no ar entre as 21h30 e 22h e terminava quando não havia mais notícias para serem comentadas. 

Disponível em: <http://portalimprensa.com.br>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
6 O noticiário revolucionou o radiojornalismo brasileiro e foi apresentado durante quase 30 anos. Com a inauguração 

da televisão no Brasil, em 1950, o programa passou a ser apresentado também na TV Tupi, a partir de abril de 1952. 

Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
7O programa rompeu com a linguagem tradicional dos telejornais ao imprimir um tom coloquial ao discurso de seus 

apresentadores, em contraposição ao formalismo estabelecido até então. Também abriu espaço na televisão brasileira 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias
http://www.portalimprensa.com.br/
http://acervo.oglobo.globo.com/
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maioria dos profissionais vinham do jornal impresso e já estavam acostumados com a produção. 

Essa união de funções também foi utilizada na criação do Jornal Nacional8, em 1969.  

Conforme Rezende (2000, p. 113), “quem estava no vídeo transmitindo as informações 

não era mais um locutor, e sim alguém que participava diretamente da cobertura dos 

acontecimentos”.  

 

2.1.1 Adaptações para manter a audiência 

 

Em 1970, a TV Bandeirantes fundou o telejornal Titulares da Notícia. Como forma de 

estratégia de audiência escalou a dupla sertaneja Tonico e Tinoco para apresentar as notícias do 

interior do estado de São Paulo. 

Na mesma década, ocorreu a estreia do jornal A Hora da Notícia, na TV Cultura. Rezende 

(2000, p. 112) comenta que o telejornal dava prioridade aos relatos dos moradores a respeito de 

problemas da comunidade.  

 Conforme a passagem do tempo, os telejornais estabeleceram um vínculo de proximidade 

com o telespectador. Sendo assim tornou-se normal ver pessoas respondendo o “boa noite” dado 

pelo apresentador ao final do telejornal, como se ele fosse um amigo pessoal.  

Essa proximidade apareceu por conta da necessidade sentida pelos telejornais de terem 

uma abordagem mais informal, favorecendo a criação de comportamentos e atitudes coloquiais 

por parte dos jornalistas.  

Além disso, os movimentos, enquadramentos e planos da captação das imagens também 

passaram por transformações. Os padrões e moldes, segundo Kyrillos, Cotes, Feijó (2003, p. 69) 

se transformam e abrem espaço para novas possibilidades de angulações de câmera, cenários e 

comportamentos. Aspectos que tem extrema importância, de acordo com Duarte e Curvello 

(2008, p.8): 

 

Há toda uma tradição de cuidado pelo cenário, pela escolha dos apresentadores ou 

âncoras, pela manutenção de posturas e comportamentos… os cenários dos telejornais 

colocam os apresentadores em um platô... sentados em uma bancada..; Essa posição de 

                                                                                                                                                        
para jornalistas da imprensa escrita, num período em que o telejornalismo era quase que exclusivamente realizado 

por profissionais vindos do rádio. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
8O Jornal Nacional é o principal telejornal da TV Globo. Tem cerca de meia hora de duração e faz a cobertura das 

principais notícias no Brasil e no mundo. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 13 jun. 

2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/
http://memoriaglobo.globo.com/
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superioridade já assinala de antemão quem… detém a informação e, consequentemente, 

o poder (DUARTE; CURVELLO, 2008, p. 8). 

 

Um dos maiores sinais de transformações no telejornalismo é destacado por Rezende 

(2000, p. 127), por meio da criação do Telejornal do Brasil9, em 1988, no SBT. Neste período, o 

jornalista Boris Casoy criou uma nova função para a figura do jornalista na bancada, que além de 

ler as notícias no telepronter, também passou a fazer entrevistas e emitir opiniões sobre os fatos 

noticiados.   

“O êxito de Boris Casoy como âncora indicava um novo modelo de telejornalismo no 

Brasil, centrado na valorização do trabalho do jornalista como apresentador de notícias”. 

(REZENDE, 2000, p. 132). 

Ao completar 55 anos de existência no Brasil, em 2000, a televisão consolidou-se e 

passou por uma série de transformações, com impactos no perfil dos profissionais. 

 

2.1.2 O Telejornalismo nos tempos de hoje 

 

Com base em Maia (2011, p. 8), independente da emissora, as modificações no 

telejornalismo são naturais e nítidas em todos os noticiários. Desta forma, pensa-se que se os 

sistemas se modificam, é normal que o perfil dos jornalistas de televisão também se alterem.  

No desenrolar da história da televisão pode-se constatar que diversas modificações 

ocorreram em aspectos relacionados à desenvoltura corporal e vocal do jornalista. Ainda na 

década de 50, os telejornalistas eram munidos de uma linguagem radiofônica. Hoje, o que se 

observa é o oposto. 

No momento atual, o jornalismo de televisão tem se adaptado a novos modelos, 

explorando características como a linguagem coloquial, informalidade e interatividade. Observa-

se que, por concordar com um novo formato de jornalismo, os profissionais estão cada vez mais 

soltos e descontraídos durante a apresentação do telejornal.  

De acordo com Aquino (2016, p. 2), “essas são estratégias midiáticas realizadas a fim de 

aproximar e angariar a audiência de um público mais jovem, que vêm se afastando da TV 

tradicional em virtude da popularização das mídias digitais”. 

                                                
9 No dia 22 de agosto, Boris Casoy estreia o “TJ Brasil” no SBT e inaugura o modelo de âncora de telejornal que 

emite opinião. "TV, 60 anos no Brasil - Portal IMPRENSA." Disponível em: 

<http://portalimprensa.com.br/tv60anos>. Acessado em: 13 jun. 2017. 

http://portalimprensa.com.br/tv60anos/anos60_65_04_26__inauguracao_tv_%20globo_rj_texto.asp
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Influenciadas pela internet e pelas redes sociais, as emissoras de televisão pretendem se 

aproximar e se conectar com a realidade do telespectador. Considera-se, também, que os canais 

estejam investindo em profissionais mais jovens, para que o público novo e conectado consiga se 

identificar. Esses aspectos podem ser explicados por conta da tentativa dos sistemas de 

“entrarem” na casa dos telespectadores, e fazerem com que eles se sintam íntimos dos 

apresentadores e repórteres de televisão.  

Além do comportamento e simpatia dos apresentadores, também há novos formatos que 

deixam livre a escolha dos figurinos por parte dos jornalistas, justamente para que apresentem a 

sua personalidade ao telespectador. 

 

O surgimento da televisão fez surgir também o pensamento sobre a roupa do jornalista. 

Antes da criação dessa nova mídia, todos os profissionais de jornalismo eram anônimos 

e iam trabalhar sem se preocupar com a aparência no que diz respeito ao público página. 

Esso, também importado do rádio, adotou o modelo norte-americano de apresentação 

trajando paletó. Esse foi o primeiro passo para que essa fosse a vestimenta “oficial” dos 

telejornalistas no Brasil até hoje, mesmo que muitos concordem que esse é um traje que 

não combina com nosso clima tropical ou com o conteúdo dos nossos jornais. A exceção 

no uso do paletó acontece apenas em alguns telejornais setoriais ou especializados, como 

os de conteúdo esportivo ou cultural, por exemplo (AQUINO, 2016, p. 46-47). 

 

 O figurino utilizado pelos apresentadores é uma estratégia televisiva, a fim estabelecer 

credibilidade, confiabilidade, e claro, manter a audiência. De acordo com Santos (2016, p. 10), “o 

papel do jornalista contemporâneo se estende com o objetivo de fomentar a participação e um 

novo relacionamento entre mídia e sujeito”. Em função desse novo modo de pensar a 

comunicação televisiva, a informação se une ao entretenimento, como uma maneira de atrair a 

atenção do telespectador.  

 

2.2 A INFORMAÇÃO LIGADA AO ENTRETENIMENTO: O QUE É INFOTENIMENTO? 

 

A programação televisiva pode ser dividida em categorias, conforme Aronchi de Souza 

(2004), considerando informação, entretenimento, educação, publicidade e outros.  

A categoria informação fragmenta os gêneros em telejornal, debate, documentário e 

entrevista. Já a categoria entretenimento é segmentada nos gêneros programas de auditórios, 

culinários, esportivos, desenhos animados, games shows, humorísticos, filmes, novelas, realitys 
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shows, talk shows e séries. Neste trabalho, utilizamos a união entre as duas categorias, a qual os 

pesquisadores chamam de Infotenimento. 

O termo Infotenimento surge durante a década de 80, na Inglaterra. Com base em 

Gutmann, Santos e Gomes (2008, p. 1), “a palavra é formada a partir da junção de duas 

expressões que caracterizam as áreas de informação e o entretenimento, até então distintas. No 

Brasil, o gênero tem sido cada vez mais utilizado nos programas de televisão”.  

De acordo com Gutmann, Santos e Gomes (2008, p. 2), “o Infotenimento é uma 

consequência do processo de comercialização do jornalismo. Neste caso, são inseridos nas 

produções telejornalísticas alguns recursos narrativos, dramáticos e audiovisuais comuns às 

esferas do entretenimento” (GUTMANN; SANTOS; GOMES, 2008, p. 1).  

Uma das características mais evidentes do formato é a fala coloquial, que torna-se um 

atrativo para o telespectador. Conforme Rezende (2000, p. 25), “a linguagem se adapta ao perfil 

do público aos quais se dirigem”.   

Musse e Pernisa (2011, p. 8), supõem que a abordagem informal é utilizada para alcançar 

as pessoas mais jovens. Desta forma, se o público-alvo do programa é juvenil, a tendência é de 

que a linguagem utilizada seja mais descontraída.  

Como consequência da junção entre informação e entretenimento, os profissionais da área 

se transformam e buscam uma nova maneira de se conectar ao público mediante a utilização de 

uma linguagem coloquial.  

 

A linguagem coloquial se caracteriza pela espontaneidade da modalidade falada, própria 

de uma comunicação comunitária. Por isso mesmo, quando se quer aumentar o grau de 

eficiência da comunicação, para tornar fácil o acesso a mensagens a qualquer tipo de 

público, principalmente para as pessoas menos escolarizadas, é sempre aconselhável 

recorrer ao coloquial, desde que também se acomode aos parâmetros da linguagem 

formal (REZENDE, 2000, p. 65). 

 

A mudança na postura dos profissionais também é uma característica do Infotenimento. 

Segundo Torres (2011), “a informalidade, a manifestação de opiniões e o humor dos 

apresentadores favorecem a inclusão dos telespectadores”. Ou seja, nota-se uma tendência de 

fidelizar o público por meio da familiarização, onde todos os programas, sejam eles informativos, 

ou não, tem a função de entreter.  

De acordo com Aronchi de Souza (2004), “entreter é a função de todos os programas de 

televisão, entretanto isso não significa somente fazer rir”. Conforme Aronchi de Souza (2004), 
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também pode “interessar, surpreender e chocar”. Já Dejavite (2006, p. 3) destaca que o público 

exige que a notícia transmita informação sobre o assunto, mas também o distraia.  

A adaptação ao Infotenimento pode ser vista em diversos programas telejornalísticos, de 

forma que os apresentadores conversam entre si, saem de trás da bancada e caminham pelo 

estúdio. Segundo Musse e Pernisa (2011, p. 8), “as emissoras de televisão têm apostado no 

jornalismo coloquial, informal e mais próximo ao público”. 

Dentro desse contexto, a autora caracteriza o Infotenimento como “notícia light”. 

Conforme Dejavite (2006), o termo pode ser definido como aquele conteúdo rápido, de fácil 

entendimento e efêmero. Tarruella e Gil (1997, p. 196) classifica as três características da notícia 

light, em capacitação de distração, espetacularização e alimentação de conversas. (apud Dejavite, 

2006).  

Conforme Dejavite (2006), “a capacitação de distração está relacionada a ocupar o tempo 

livre do telespectador e a espetacularização é vista como um estímulo a curiosidade e a 

imaginação do público”. Já a alimentação de conversas seria uma maneira de facilitar as relações 

sociais, oferecendo temas de conversação para o dia a dia.  

As estratégias para atrair a atenção do telespectador modificam a figura do jornalista 

tradicional de televisão, e acreditamos que a internet é principal responsável por essas 

transformações.  

 

2.3 CONVERGÊNCIAS MIDIÁTICAS: A RELAÇÃO ENTRE TELEVISÃO E INTERNET 

 

Apesar da notoriedade da televisão, também há um crescente número de pessoas que 

assistem aos programas enquanto realizam outras atividades, como por exemplo, navegam na 

internet. Isto faz com que as emissoras estejam mais preocupadas em desenvolver conteúdos 

interessantes para captar a atenção do telespectador. 

Esta prática caracteriza a era da Convergência Midiática, que conforme Jenkins (2008) se 

refere ao “fluxo de conteúdos por meio das múltiplas plataformas das mídias”. Isto ainda está em 

processo de transformação, porque as emissoras de televisão passaram a sentir as perdas de 

audiência por conta da internet. Então, decidiram se unir a ela, pois não havia a opção de 

concorrer contra a internet. 
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Gouvêa e Loh (2012) destacam que o grande desafio do jornalismo é de que forma é 

possível envolver e fidelizar a audiência, que está “conectada, fragmentada, com interesses 

diferentes e cheia de opções”. 

De acordo com Gouvêa e Loh (2012), uma das respostas seria, justamente, a produção de 

conteúdo de qualidade em múltiplas plataformas, mesclando recursos e linguagens. Um dos 

exemplos dessa questão é o boletim de notícias G1 em 1 minuto, que produz conteúdo com a 

linguagem para a internet, porém que circula na televisão. 

Segundo Jenkins (2008), a convergência de mídias modifica a forma de o público 

absorver as notícias. Ainda, Silva (2013, p. 16) argumenta que a convergência também modifica 

os processos de redação e o perfil de quem exerce a profissão de jornalista. 

 

Em tempos atuais, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas e que as mídias se 

convergem com tamanha rapidez, a inserção de um produto jornalístico, que entrelace 

duas plataformas midiáticas, no âmbito da TV aberta, é mais uma prova de que o 

jornalismo no âmbito da televisão começa a se reinventar (MARTINS, 2017, p. 2-3). 

 

Contudo, destacamos que as transformações referidas ao novo perfil do jornalista vão 

além das mudanças nos processos produtivos ou no mercado de trabalho. Elas modificam os 

aspectos pessoais do profissional. 

Para Renault (2013, p. 35), como exemplo desses métodos estão à busca pela 

informalidade e a descontração na apresentação de programas de televisão. Logo, as emissoras 

passaram a contratar jornalistas cada vez mais jovens quebrando alguns paradigmas que 

moldavam o jornalista tradicional de televisão. 

Entretanto, segundo Novaes (2007, p. 22), independente do veículo de comunicação 

utilizado e das transformações em andamento, “o profissional de jornalismo ainda possui os 

requisitos básicos, que são: clareza, densidade, concisão, precisão, exatidão, simplicidade e 

coerência”. 

  

2.4 O PERFIL DO JORNALISTA DE TELEVISÃO: MUDANÇAS E ADAPTAÇÕES 

  

Conforme as inovações e ferramentas tecnológicas disponíveis, o jornalista de televisão 

encontra novos caminhos para interagir com o público. Essa reconfiguração na abordagem 

possibilita alterações no perfil do jornalista televisivo. Entretanto, Santos (2016) considera que o 
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intuito principal do jornalismo não se modifica, permanecendo levar informação de qualidade 

para um grande número de pessoas, seja qual for o veículo de comunicação.  

“Passamos da mídia impressa para o rádio, do rádio para a televisão, da televisão para a 

internet, e atualmente, estamos produzindo conteúdo também nas mídias sociais”. (SANTOS, 

2016, p.6). 

Acreditamos que essas transformações estão relacionadas ao fato de uma nova geração se 

informar por meio das redes sociais. Sendo assim, a televisão busca abranger um novo tipo de 

público-alvo: o jovem, conectado e moderno.  

 

Torna-se urgente a adaptação do profissional a um novo panorama de competitividade e 

serviço à audiência como nunca antes visto, sob o risco do próprio profissional se tornar 

obsoleto e sem recursos. São exigidos novos reptos de formação para os futuros 

profissionais onde o domínio tecnológico e capacidade de adaptação são constantemente 

postos à prova (SANTOS, 2016, p. 7). 

 

Na televisão, essas adaptações afetam características como vestuário, corte de cabelo, tom 

da fala, expressões faciais e corporais do jornalista, e coloquialidade do texto. Tais aspectos são 

importantes, pois no vídeo, qualquer tipo de expressão comunica alguma coisa, sejam a fala ou os 

gestos.  

Conforme Casetti e Chio (1999, p. 299), o emissor transmite mensagens ao receptor, que 

constrói sentidos e efeitos. Ou seja, existe uma preocupação sobre as impressões que o jornalista 

remete para quem está assistindo o programa.  

O uso de cabelos curtos, roupas neutras e maquiagem natural por parte dos jornalistas são 

estratégias midiáticas, que possuem suas intenções. Duarte e Curvello (2008, p. 9) relacionam “a 

seriedade dos apresentadores por meio de formas de expressão, a aparência física, a postura 

corporal, o penteado, as roupas, o comportamento contido, a voz pausada e o uso impecável da 

linguagem verbal”. 

Essas técnicas são utilizadas por telejornais ao redor do mundo, com o objetivo de 

demonstrar segurança e garantir a confiança do telespectador. As estratégias também indicam 

uma preocupação do jornalista em não chamar mais atenção do que a notícia que está sendo 

reproduzida.  

Entretanto, apesar das mudanças, a busca pela credibilidade continua sendo um dos 

valores mais importantes do jornalismo. O que se modifica é a tentativa de identificação e 
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aproximação do público-alvo. Algo que para Pinto (1997, p. 118) representa uma dramatização. 

“A dramatização nada mais é que o esforço de tornar uma narrativa mais interessante, 

comovente, com vida, dando, assim, importância ao seu teor” (PINTO, 2001, p. 118). 

Todavia, essas características se adaptam conforme o formato e proposta do programa 

televisivo. Hoje, são produzidos programas jornalísticos, que utilizam uma abordagem 

diferenciada, sem seguir o padrão norte-americano. 

 Nestes formatos os jornalistas utilizam  suas próprias roupas, e se expressam recorrendo a 

uma linguagem coloquial, mais próxima a realidade do telespectador. Conforme Santos (2016, p. 

10), o papel do jornalista contemporâneo se estende, com o objetivo de fomentar a participação e 

um novo relacionamento entre mídia e sujeito.  

Outro aspecto relevante é o fato dos jornalistas estarem mais presentes nas redes sociais. 

Desta forma, o telespectador passar a conhecer as opiniões pessoais e a personalidade do 

jornalista.  

Um dos exemplos desse fato ocorreu com os jornalistas Evaristo Costa e William Bonner, 

que passaram a interagir com os seguidores nas redes sociais de forma mais ativa, mostrando os 

bastidores dos telejornais e derrubando a “barreira” que separa o jornalista do telespectador.  
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3 METODOLOGIA 

  

Nesse estudo, o modelo teórico-metodológico utilizado foi de natureza qualitativa, pois se 

baseia na análise de microprocessos através do estudo das ações sociais individuais (MARTINS, 

2004, p. 289). Segundo Campos (2004, p. 2) o método qualitativo se preocupa com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. 

Como metodologia de estudo foi aplicada a análise textual de material audiovisual de 

Cassetti e Chio (1999). Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico relacionado à 

temática, seguido de uma decomposição das características do objeto de estudo.  

 Ao utilizar como base Casetti e Chio (1999), entende-se que a análise textual se aplica a 

programas de televisão, na tentativa de compreender quais as intenções do campo de produção 

por meio da análise do produto final.   

A análise textual é uma metodologia que dá conta de auxiliar no estudo da relação entre 

os elementos presentes nos programas de televisão. Os autores classificam os elementos do texto 

em três itens: Sujeito e Interações, Textos Verbais e Comportamento.  

O Sujeito e Interações caracterizam a atuação dos jornalistas em frente às câmeras e as 

relações entre os apresentadores e repórteres. Já o item Textos Verbais se refere aos 

enquadramentos de câmera, os modos de falar, de gesticular e a entonação da voz do jornalista. 

Por último, Casseti e Chio (1999) consideram os aspectos como figurino, maquiagem e cabelo 

como Comportamento. 

Diante disso, a investigação irá adaptar os elementos para analisar a jornalista Mariana 

Palma, conhecida como Mari Palma, em três aspectos: interações, linguagem e estética. O ajuste 

como como objeto esclarecer e facilitar o entendimento.  

No item “Interações” analisamos as formas de abordagem e as conversas da jornalista 

com os apresentadores dos programas, em que ela faz participações ao vivo. Ambos os 

‘personagens’ do contexto analisado criam um clima de intimidade através dos diálogos e 

conversas diárias.  

Já a “Linguagem” está associada ao modo de falar e comunicar, observada na 

gesticulação, informalidade e entonação de voz da jornalista, que opta por uma linguagem 

coloquial. O último item, “Estética”, se refere às roupas, maquiagens e cabelos que demarcam a 

construção da jornalista Mari Palma durante a apresentação do boletim de notícias. 
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3.1 APRESENTANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

O G1 é um portal de notícias do Grupo Globo sobre assuntos relacionados a economia, 

política, tecnologia, concursos, empregos, educação, carros, ciências, saúde e cultura. Segundo 

dados do Grupo Globo10, o site recebe 52,8 milhões de visitantes únicos por mês. Desses 

visitantes, 36% têm entre 25 a 34 anos de idade e 23% possuem entre 15 a 24 anos. Além disso, 

49% são homens e 51% são mulheres.  

 Inserido no G1 foi criado o boletim de notícias G1 em 1 minuto, apresentado pelos 

jornalistas Mari Palma e Cauê Fabiano, com a intenção de circular em programas de televisão da 

emissora. A estreia do programa ocorreu em abril de 2015, sendo transmitido ao vivo da redação 

do G1. 

O programa foi ao ar para substituir o quadro de notícias Globo Notícia11, exibido na 

emissora de abril de 2005 a fevereiro de 2014. Este que, em duas exibições diárias, possuía uma 

maior duração, assim como o cenário e o semblante dos apresentadores mais formais e sérios.  

As intervenções do G1 em 1 minuto passaram a ser realizadas de segunda a sexta-feira, 

durante os períodos de manhã e tarde, na grade de programação da Rede Globo. Pela manhã, o 

boletim é exibido duas vezes dentro dos programas Bem Estar12 e Encontro com Fátima 

Bernardes13. Já à tarde, o quadro é apresentado nos intervalos da Sessão da Tarde e do Vale a 

Pena Ver de Novo.  

A proposta do G1 em 1 minuto é transmitir notícias rápidas em 60 segundos.  Em 

entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, no dia 29 de abril de 201614, a jornalista Mari 

Palma contou que a ideia do G1 em 1 minuto é representar o clima descontraído da redação, 

aliado com a seriedade jornalismo, aspectos que representam o Infotenimento. 

Segundo o site da Rede Globo, o quadro se auto define como “pílulas diárias de notícias 

extraídas do G1 e inseridas na programação da Globo”. Ou seja, as notícias são produzidas para o 

portal online, mas são transmitidas também na televisão em vídeo.  

                                                
10 O Grupo Globo é um conjunto de empresas que tem como missão informar, entreter e contribuir para a educação 

do país através de conteúdos de qualidade. Disponível em: <http://grupoglobo.globo.com>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
11 O Globo Notícia era exibido de segunda a sexta-feira em duas edições de quatro minutos e informava notícias do 

Brasil e do mundo. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
12 O Bem Estar é exibido de segunda a sexta-feira, nas manhãs da Rede Globo, que trata de saúde e qualidade de 

vida. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 13 jun. 2017. 
13 O Encontro com Fátima Bernardes é exibido de segunda a sexta-feira, ao vivo e possui foco em jornalismo e 

entretenimento. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 17 jun. 2017. 
14 Disponível em: <http://gshow.globo.com/programas/encontro-com-fatima-bernardes>. Acesso em: 13 jun. 2017. 

http://grupoglobo.globo.com/
http://memoriaglobo.globo.com/
http://memoriaglobo.globo.com/
http://memoriaglobo.globo.com/
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O quadro possui dois apresentadores, que compartilham características semelhantes. 

Ambos são jovens e não se adequam aos padrões dos apresentadores de televisão brasileiros, 

especialmente em aspectos relacionados ao vestuário. Aquino (2016, p. 8) comenta que apesar do 

visual inusitado dos apresentadores, a composição do boletim é muito semelhante à clássica do 

telejornalismo. 

 

Se as roupas nos produtos televisuais devem estar em sintonia com a proposta 

comunicacional do programa, podemos afirmar que o boletim G1 em 1 minuto se propõe 

a aproximar o público jovem, e faz a tentativa de capturar sua audiência e estimulá-lo a 

migrar para a web através do perfil juvenil dos apresentadores, caracterizado 

principalmente pelo figurino (AQUINO, 2016, p. 13). 

 

Por conta do formato mais descontraído, as intervenções do boletim de notícias são 

realizadas durante programas como o Bem Estar, Encontro com Fátima Bernardes, Sessão da 

Tarde15 e Vale a Pena Ver de Novo16.  

De acordo com Luppi e Roldão (2017, p. 4), a grade do período da manhã da emissora é 

repensada a partir de um projeto conhecido como Manhã Viva. “O objetivo é preencher os 

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

programa é previamente gravado” (LUPPI e ROLDÃO, 2017, p. 4). 

Tanto Bem Estar quanto o Encontro com Fátima Bernardes são exibidos em momentos 

que possuem menos audiência na televisão, isso porque são transmitidos durante a manhã, onde 

as pessoas estão em horário de trabalho. 

Desta forma, esses são os horários que a emissora concentra-se em produzir programas 

mais leves e divertidos para o público. Apesar disso, as pessoas ainda precisam estar informadas 

sobre os acontecimentos diários, e o boletim G1 em 1 minuto é pensado para isso.  

 Segundo Sturmer (2014, p. 13), em análise do programa Encontro com Fátima 

Bernardes, “a veiculação de boletins externos, entrevistas e reportagens pré-gravadas reforçam o 

tom de seriedade no programa”.   

De acordo com Jesus (2015, p. 7) o boletim G1 em 1 minuto apresenta elementos do 

telejornalismo, dentre eles o enquadramento e a postura corporal dos apresentadores. Porém, 

também contém características que fazem parte de um jornalismo mais leve e ágil, exibido na 

                                                
15 Sessão da Tarde exibe filmes de segunda a sexta-feira, na Rede Globo. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 17 jun. 2017. 
16 Vale a Pena Ver de Novo reprisa novelas de segunda a sexta-feira, na Rede Globo. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 17 jun. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/
http://memoriaglobo.globo.com/


23 

 

também na internet.  

 

3.1.1 G1 em 1 Minuto: a notoriedade das notícias da internet para a televisão 

 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia (2016), 50% dos jovens entre 18 e 24 anos 

têm a internet como o meio de comunicação mais utilizado, onde 56% são estudantes de 

graduação em andamento. Além disso, 50% dos entrevistados acessam a internet todos os dias da 

semana.   

 O formato curto de 60 segundos facilita que as pessoas consigam se informar sobre os 

acontecimentos do dia em pouco tempo. Segundo o site Memória Globo, o programa jornalístico 

proporciona uma experiência multimídia, ao atualizar quem está em casa com os principais 

assuntos discutidos na internet.   

Porém, por ser um quadro de curta duração, as notícias não se aprofundam, gerando a 

possibilidade dos apresentadores convidarem o telespectador para acessar o site do portal e ler 

mais sobre o assunto. 

Além disso, algumas das informações se tornam notícias no boletim justamente por terem 

ganhado visibilidade nas redes sociais. Sendo assim, o formato e a contratação de jornalistas 

jovens são estratégias utilizadas para se aproximar dos internautas. 

Ambos os jornalistas do quadro apresentam características distintas de apresentadores de 

televisão tradicionais. Antigamente, os repórteres e apresentadores televisivos surgiam trajando 

ternos e roupas sociais, além de ter os cabelos e maquiagens impecáveis. Essa abordagem 

buscava pela credibilidade e confiabilidade do telespectador. 

Segundo Aquino (2011, p. 2), “o papel do jornalista como transmissor de notícias está 

intimamente ligado à credibilidade da emissora, do telejornal e principalmente do próprio 

profissional de comunicação, seja ele apresentador ou repórter”. 

Ou seja, a credibilidade de um programa de televisão está associada a postura dos 

apresentadores. Porém, o quadro em análise tem mostrado que é possível transmitir confiança, 

apesar de não seguir os padrões tradicionais do telejornalismo. 

 Apesar das críticas, a resposta positiva das redes sociais em relação ao boletim ainda 

prevalece, fazendo com que ambos os apresentadores adquirissem um status de celebridade. Um 

dos exemplos disso é a entrevista da jornalista Mari Palma no Encontro com Fátima Bernardes. 
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Além das aparições da jornalista no programa Vídeo Show17.  

Já conhecida pelas intervenções do G1 em 1 minuto, a jornalista não é mais a 

“apresentadora que lê as notícias”, e sim, a jornalista com o público criou intimidade o suficiente 

para querer saber mais sobre a sua vida pessoal. 

 

3.1.2 A jornalista Mari Palma 

 

Formada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e pós-graduada em Moda na 

Faculdade Belas Artes, Mari Palma iniciou a carreira como estagiária da Rede Globo em 2006. 

Dois anos depois foi contratada como funcionária efetiva.  

Na emissora ela passou a apresentar o Globo Vídeo Chat, exibido na internet. Logo, 

ingressou na equipe do G1 e, após, virou editora do site do programa Bem Estar, também da 

Rede Globo.  

Em 2015, a jornalista estreou como apresentadora do boletim de notícias G1 em 1 minuto, 

após seis meses de treinamento. Em entrevista para acadêmicas de jornalismo da ESPM, 

Giovanna Dagios e Julia Morita, em abril de 2017, ela comentou que se surpreendeu com o tom 

informal do quadro e com a liberdade de usar roupas despojadas, piercings, tatuagens e uma 

linguagem mais descontraída.  

No ano de 2017, Mari passou a apresentar a série de reportagens Fant36018, no Fantástico. 

Acredita-se que a repercussão positiva nas redes sociais fez com que a jornalista ganhasse 

notoriedade dentro da emissora.  

 

Entrar ao vivo duas vezes por dia, na Globo, para todo o Brasil, sem teleprompter, 

falando com jornalistas importantes como a Fátima, a Mari Ferrão e o Fernando Rocha é 

algo que nunca vai ser tranquilo. Tem gente que acha que trabalho só um minuto por dia, 

mas não! Tem um processo de escolha de notícias, de escrever roteiro, ir para a frente da 

câmera e passar o texto algumas vezes até a hora de entrar no ar. Às vezes, muda alguma 

notícia de última hora e tenho que improvisar. Tudo isso aumenta o nervosismo, mas fui 

aprendendo a lidar com ele ao longo do tempo. É bom porque me deixa alerta, 

concentrada. É uma adrenalina enorme e eu amo essa sensação (PALMA, 2016)19. 

                                                
17 Vídeo Show é um programa de entretenimento, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rede Globo. Disponível 

em: <http://memoriaglobo.globo.com>. Acesso em: 14 jun. 2017. 
18 O projeto com vídeo em 360, exibido no Fantástico, viajou pelo Brasil e pelo mundo para captar paisagens, com a 

condução de Mari Palma e Renata Ceribelli. Disponível em: <http://especiais.g1.globo.com/fantastico/videos-fant-

360>. Acesso em: 14 jul. 2017. 
19 Sucesso na TV, Mari Palma diz que recebeu dicas de Bonner antes de estrear - Marie Claire. Disponível em: 

<http://revistamarieclaire.globo.com>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/
http://especiais.g1.globo.com/fantastico/videos-fant-360/
http://especiais.g1.globo.com/fantastico/videos-fant-360/
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Em entrevista para o jornal Estadão20, em junho de 2017, a jornalista comentou que o 

formato do G1 em 1 minuto fez com que ela se encontrasse profissionalmente. Segundo ela, as 

pessoas gostam do programa, porque é algo verdadeiro, sendo a maneira que ela fala na vida real, 

trazendo um tom bastante pessoal para o quadro. Além disso, Mari contou que as roupas usadas 

durante a apresentação do programa são dela.  

 

  

                                                
20 Destaque nos boletins, Mari Palma estreia no Fantástico - Cultura - Estadão. Disponível em: 

<http://estadao.com.br>. Acesso em: 11 jun. 2017. 
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4 DECOMPOSIÇÃO 

 

4.1 DESCRIÇÕES DOS PROGRAMAS 

 

 O corpus da pesquisa foi definido por meio de observações de dez edições do boletim de 

notícias G1 em 1 minuto, exibidos durante a manhã, no período de 28 de agosto a 1° de setembro, 

escolhidos de forma aleatória.  

 Com o objetivo de observar as diferenças nas intervenções do quadro em programas 

distintos, selecionamos cinco boletins exibidos no Encontro com Fátima Bernardes e cinco no 

programa Bem Estar, ambos da Rede Globo.  

 Dentro desse período, a pesquisa analisou a profissional Mari Palma, no que diz respeito 

aos aspectos de interações com os outros apresentadores, a utilização da linguagem coloquial e a 

escolha das roupas para a apresentação. 

Nesse contexto, a pesquisa explorou como ocorre a interação entre os apresentadores dos 

programas e a jornalista Mari Palma. Assim como, os modos de falar e gesticular da jornalista. 

Por último, o estudo observou a profissional no diz respeito a vestuário, maquiagem e cabelo.  

 

4.1.1 Segunda-feira, 28 de agosto de 2017 

 

A edição do boletim G1 em 1 minuto no dia 28 de agosto de 2017 ocorre no programa 

Bem Estar. No primeiro momento, a apresentadora Mariana Ferrão chama o boletim seguido da 

vinheta, após a jornalista Mari Palma aparece na tela utilizando uma blusa preta com uma camisa 

listrada, cabelos soltos, maquiagem leve e alguns acessórios, como pulseiras, brincos, anéis e 

piercing na orelha. 
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Figura 1 – Bem Estar, exibido em 28 de agosto de 201721. 

Fonte: G1 em 1 minuto. 

 

Durante o quadro, os assuntos pautados são uma reunião do presidente Michel Temer, os 

protestos dos rodoviários e o remédio anti-HVI disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Logo depois da finalização das notas, o apresentador Fernando Rocha interage com Mari 

Palma.  

 

Fernando Rocha - Obrigada, Mari pelas informações! Uma ótima semana pra você! 

Mari Palma – Pra gente! Beijo 

Mariana Ferrão – Beijo, Mari! 

 

 Na segunda exibição do dia, no programa Encontro com Fátima Bernardes, a vinheta do 

programa é rodada da mesma forma. A jornalista Fátima Bernardes se coloca em frente ao telão 

localizado no estúdio, onde Mari Palma aparece ao vivo, gerando uma pequena conversa entre as 

duas. 

 

Fátima Bernardes - Bom dia, Mari Palma! 

Mari Palma - Bom dia Fátima! Bom dia “pra” todo mundo acompanhando o encontro. 

Fátima Bernardes - Como é que a semana “tá” começando “aí”? 

                                                
21Disponível em: <http://g1.globo.com/vídeos>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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Mari Palma - Fatima, semana começando com a economia... 

 

A conversa usa uma linguagem coloquial, como uma típica conversa entre amigas, sem 

preocupações relacionadas às normas gramaticais, e por conta disso a fala se torna espontânea e 

descontraída. 

No decorrer da exibição, o boletim fala sobre a dívida pública, as inundações nos Estados 

Unidos e a morte do cantor Wilson das Neves. De volta ao estúdio, Fátima Bernardes faz um 

breve comentário sobre o falecimento do cantor e se despede de Mari Palma agradecendo. Por 

tratarem de assuntos sérios, a edição não obteve tantas interações informais.  

 

4.1.2 Terça-feira, 29 de agosto de 2017  

 

A edição do dia 29 de agosto de 2017 do boletim G1 em 1 minuto inicia no programa Bem 

Estar com a jornalista Mariana Ferrão anunciando a vinheta do quadro. Maria Palma surge no 

vídeo usando uma camiseta com estampa “Dracarys”, referência interna para a série Game Of 

Thrones, exibida na HBO. Novamente, os cabelos estão soltos e o piercing na orelha está 

exposto. 

 

  

Figura 2 – Bem Estar, exibido em 29 de agosto de 201722. 

Fonte: G1 em 1 minuto. 

                                                
22 Disponível em: <http://g1.globo.com/vídeos>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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Durante o quadro, as pautas comentadas são o crescimento do Produto Interno Bruto, uma 

viagem para China do presidente Michel Temer e a popularização dos mini apartamentos. Na 

última nota, Mari Palma estabelece um tom mais informal: 

 

Mari Palma - Agora, olha só, a gente foi visitar um desses mini apartamentos. E mal 

cabia o nosso repórter! O quarto é integrado com a cozinha. Esse é muito pequeno, mas os que a 

galera vem procurando não são muito diferentes. 

 

Após a nota, a câmera volta para o estúdio com os apresentadores Fernando Rocha e 

Mariana Ferrão, onde o jornalista comenta sobre a nota dos apartamentos pequenos.  

 

Fernando Rocha - Eu acho que pra fazer festa fica difícil, mas “pra” viver... 

Mari Palma – Três pessoas… Duas, talvez! 

Mariana Ferrão – Falou, Mari! Beijo e bom trabalho! 

Mari Palma – Até amanhã! 

 

Já na segunda exibição diária do G1 em 1 minuto, no Encontro com Fátima Bernardes, a 

apresentadora anuncia a vinheta do quadro e Mari Palma aparece na tela. Novamente, as duas 

conversam demonstrando simpatia. 

 

Fátima Bernardes - Bom dia, Mari Palma! 

Mari Palma - Bom dia, Fátima, tudo bom? 

Fátima Bernardes - Tudo bem e por aí? O que você tem de notícia “pra gente”? 

  

No decorrer do boletim, a jornalista fala sobre um míssil lançado no Japão, o mosquito 

aedes aegypti e um teste de carros sem motoristas para fazer a entrega de pizza. 

Na apresentação, Mari Palma gesticula bastante e utiliza aspas para realçar partes do 

texto. Após a nota sobre a pizza, a jornalista complementa: “Tem uma pessoa dentro do carro, 

mas essa pessoa não faz nada, é o carro que faz tudo!”. Entusiasmada com a última nota, Fátima 

Bernardes comenta “Legal, Mari!”. Mais uma vez, as duas se despedem de maneira amigável. 
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4.1.3 Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 

 

Na edição do dia 29 de agosto de 2017, a chamada do boletim G1 em 1 minuto no 

programa Bem Estar é feita mencionando um acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, 

interior de São Paulo. Após a vinheta do boletim, Mari Palma aparece no vídeo usando uma 

camisa branca e lisa, tradicional nas apresentações de telejornais brasileiros, além de acessórios 

leves e o cabelo solto. 

 

 

Figura 3 – Bem Estar, exibido em 30 de agosto de 201723. 

Fonte: G1 em 1 minuto. 

 

No boletim, a jornalista fala sobre o acidente, dados do número de pessoas no Brasil e a 

visita do time da Chapecoense ao Papa Francisco. 

Ao fim da última nota, a jornalista faz um comentário sobre os jogadores estarem 

abençoados para jogar, que é respondido pelo apresentador Fernando Rocha, gerando risadas no 

estúdio. 

  

Mari Palma – Vão jogar abençoados, ein, Mari e Fe? 

Mariana Ferrão – E como, né Mari? 

                                                
23 Disponível em: <http://g1.globo.com/vídeos>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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Fernando Rocha – E escapar do rebaixamento na vida real, né? Mari, muito obrigada 

pelas informações. Boa quarta-feira! 

Mari Palma – Até amanhã! 

 

Na segunda exibição do boletim, no Encontro com Fátima Bernardes, as pautas noticiadas 

são a Amazônia, a missão de paz dos brasileiros no Haiti e um vídeo de uma fila em um mutirão 

de empregos. As duas iniciam a interação, mais uma vez, de forma amigável. 

 

Fátima Bernardes - Bom dia, Mari Palma! 

Mari Palma - Bom dia, Fátima! Bom dia “pra” todo mundo acompanhando o encontro. 

Fátima Bernardes - Vamos ver o que é notícia nesta quarta-feira? 

Mari Palma - “Vamo” então, Fátima… 

 

 A última nota sobre o mutirão de empregos é introduzida por Mari Palma: “Pra terminar, 

olha só esse vídeo...”. A pauta gera uma reação em Fátima, que comenta: - Nossa! Isto tem tudo a 

ver com o que a gente vai conversar agora, Mari. Realmente a dificuldade de recolocação na crise 

financeira... Super obrigada! 

 

4.1.4 Quinta-feira, 31 de agosto de 2017 

 

A primeira exibição do boletim no dia 31 de agosto de 2017 ocorre no programa Bem Estar 

no último bloco. A apresentadora Mariana Ferrão anuncia a vinheta do quadro e Mari Palma 

aparece vestindo um blazer preto, uma blusa azul com listras vermelhas e com um colar brilhante. 
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Figura 4 – Bem Estar, exibido em 31 de agosto de 201724. 

Fonte: G1 em 1 minuto. 

 

 O quadro aborda os dados do desemprego, o fim da missão de paz dos brasileiros no Haiti 

e a contaminação de bactérias dentro de veículos. A última notícia mencionada por Mari Palma 

gera uma conversa com apresentadora Mariana Ferrão.  

 

Mariana Ferrão – Mari, eu ia te oferecer uma carona, mas depois dessa notícia eu vou te 

poupar! 

Mari Palma – Em você eu confio, Mari. 

Mariana Ferrão – Ontem o Miguel fez xixi no carro, Mari. Não deu tempo de lavar 

ainda. 

Mari Palma – Ai! Então outro dia eu vou! 

Mariana Ferrão – Combinado. Beijo e bom final de semana! Amanhã eu “tô” em 

Londrina e a gente se vê lá. 

Mari Palma – Uh! Até mais. 

 

 A segunda exibição do boletim durante a manhã é no programa Encontro com Fátima 

Bernardes. Fátima chama a vinheta do programa, então Mari Palma aparece na tela, com a 

                                                
24Disponível em: <http://g1.globo.com/vídeos>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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mesma roupa utilizada na edição anterior. 

 

Fátima Bernardes - Mari Palma, bom dia! O que “cê” separou aí de notícia? 

Mari Palma - Bom dia, Fátima! Bom dia pra você acompanhando o Encontro. A gente 

“tá” com educação “pra” começar hoje. 

 

 Na exibição, a jornalista fala sobre dados de ingresso no Ensino Superior e o acidente 

na rodovia Carvalho Pinto. A última nota é sobre algo mais leve, sendo assim a 

jornalista muda o tom da apresentação. 

 

Mari Palma - Agora, olha só o que colocaram no aeroporto da cidade do México... É 

bem “pequenininho” mesmo “pra” se hospedar, “entre aspas a”i, você vai gastar mais ou menos 

uns 95 reais, Fátima. 

Fátima Bernardes - Meio claustrofóbico, né? Não gostei... Meio apertadinho, né? 

 

 As duas se despedem em meio a risadas e se desejam boa semana.  

 

4.1.5 Sexta-feira, 1º de setembro de 2017  

 

Diferente das outras edições, o programa Bem Estar do dia 1° de setembro de 2017 é 

exibido ao vivo de Londrina, em São Paulo. Diretamente do palco, a apresentadora Mariana 

Ferrão chama a vinheta do quadro G1 em 1 minuto. Mari Palma aparece na tela com os cabelos 

soltos, piercing na orelha exposto e usando uma camiseta estampada com os nomes dos 

personagens do seriado Friends. 
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Figura 5 – Bem Estar, exibido em 1º de setembro de 201725. 

Fonte: G1 em 1 minuto. 

  

O clima é mais descontraído e Mari Palma inicia a apresentação:  

 

Mari Palma - Bom dia pra você acompanhando o Bem Estar nesse clima gostoso. Por 

aqui, a sexta-feira começa… 

 

As pautas do quadro são o resultado do Produto Interno Bruto, o furacão Harvey nos 

Estados Unidos e um vídeo sobre um vaso sanitário de ouro. Mais uma vez, a jornalista se 

despede e é respondida pela apresentadora Mariana Farrão, que deseja um “bom trabalho”. 

Na segunda exibição no programa Encontro com Fátima Bernardes, a apresentadora 

Fátima anuncia a vinheta do quadro, onde Mari Palma aparece no telão, ao vivo 

no estúdio, para falar as notícias da manhã. 

  

Fátima Bernardes - Bom dia, Mari Palma. 

Mari Palma - Bom dia, Fátima, tudo bom? 

Fátima Bernardes - Tudo! Vamos aos destaques da sexta? 

Mari Palma - “Vamo” lá, Fátima. 

                                                
25 Disponível em: <http://g1.globo.com/vídeos>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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No quadro, a jornalista fala sobre o Produto Interno Bruto e os carros. A última nota é 

sobre a aparição da banda Molejão na página do Facebook da cantora americana Lady Gaga. Na 

introdução da notícia, Mari Palma fala: “O Rock in Rio tá chegando, e a Lady Gaga tá numa 

amizade sincera com o Molejão. Eles até aparecem no Facebook dela”. 

Após o vídeo da banda, Mari Palma comenta: 

 

Mari Palma - Eu tô torcendo pra esse encontro sair, Fátima! Que som, que não ia sair 

disso? 

Fátima Bernardes -  Imagina! Virtual, já rolou, agora falta só o encontro físico. Obrigada 

e bom fim de semana! 

Mari Palma - Até segunda! 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 No decorrer deste estudo foram analisadas dez exibições do boletim de notícias G1 em 1 

minuto. Dentro desse contexto, percebemos a presença de diferentes características do 

infotenimento na apresentação conduzida por Mari Palma, tais como linguagem coloquial, 

manifestação de opinião, humor e interatividade. 

 Porém, entendemos que a postura da jornalista se dá por conta da proposta do programa, 

que pode ser identificado como um exemplo da união entre a informação e o entretenimento. 

Com base em Dejavite (2006, p. 72), “o jornalismo de infotenimento é o espaço destinado às 

matérias que visam informar e divertir” como, por exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, 

fofocas e as notícias de interesse humano – os quais atraem, sim, o público. 

 A seguir iremos analisar as características da jornalista em três categorias, sendo elas 

Interações, Linguagem e Estética.  

 

5.1 INTERAÇÕES COM OS APRESENTADORES 

 

O comportamento de Mari Palma em frente às câmeras fez com que fosse estabelecida 

uma relação de amizade com os apresentadores dos programas em que ela faz intervenções. No 

caso do programa Bem Estar percebemos que em todas as cinco edições analisadas, os 

apresentadores Fernando Rocha e Mariana Ferrão são denominados por Mari Palma por meio de 

apelidos. Em nenhuma das ocasiões eles se chamaram pelo nome completo. 

Essa relação de amizade ocorreu por conta da interação diária feita com os 

apresentadores. Com Mari Palma ainda na tela, os jornalistas aproveitam para fazer algum tipo de 

comentário relacionado às notícias do quadro, o que gera uma conversa rápida, e que 

normalmente, termina com risadas. 

A mesma situação ocorre nas intervenções do boletim no programa Encontro com Fátima 

Bernardes. Em todas as edições analisadas, Fátima fez algum comentário após a apresentação o 

quadro. Como por exemplo, na edição do dia 31 de agosto de 2017, depois da nota sobre um 

mini-hotel dentro da cabine de um avião, Fátima opinou que não gostou da notícia, pois submetia 

a claustrofobia. 

Segundo constata Sturmer (2014), em análise do boletim inserido no Encontro com 
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Fátima Bernardes, “os jornalistas que realizam a cobertura dos acontecimentos externos, 

geralmente, não apenas relatam os acontecimentos, mas conversam sobre eles com a 

apresentadora” (STURMER, 2014, p. 12).   

Vemos que essa aparente relação é uma forma de amenizar as notícias diárias e transmitir 

ao telespectador simpatia e afeição. Esse aspecto não está só presente no G1 em 1 minuto, mas 

em outros telejornais brasileiros, onde o jornalista possui a intenção de criar um laço de amizade 

com o telespectador. 

         Essa tentativa ocorre, pois percebemos que quanto mais o telespectador se sente próximo 

do jornalista maior será o interesse de assistir ao programa todos os dias. Para Sturmer (2014, p. 

8), “a interação e aparente conversa espontânea nos programas de entretenimento são uma forma 

de amenizar as tensões das notícias do cotidiano”. 

  

5.2 A UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM COLOQUIAL 

 

Em relação à linguagem falada pela jornalista Mari Palma, observamos diferentes 

recursos de aproximação ao telespectador, que também estão inseridos nas características do 

Infotenimento, podendo ser intencionais ou não. Expressões como “galera”, “olha aí”, “olha os 

dados”, “né” e “tá” foram identificadas ao longo dos dez programas analisados.   

Além disso, a jornalista costuma fazer comentários das notícias, o que caracteriza o item 

“manifestação de opinião” do infotenimento. Um exemplo disso ocorre na edição do dia 29 de 

agosto de 2017, onde a notícia é sobre a visita do time da Chapecoense ao Papa Francisco. Após 

a notícia, ela comenta “Eles vão jogar abençoados, né”. O comentário da jornalista também 

oportunizou mais uma interação com os apresentadores do programa Bem Estar. 

Durante a análise, percebemos que linguagem utilizada por Mari Palma na apresentação 

do programa é muito leve e simples. A apresentadora lê as notícias como se estivesse contando 

uma história em uma conversa entre amigos. Com base em Ruviaro (2009), esse é um aspecto 

positivo, pois “a linguagem televisiva deve estar associada à linguagem do cotidiano”. 

Ruviaro (2009, p. 21) também constata que isso é uma característica de interação. “Por 

isso a linguagem coloquial é um ponto de semelhança e o que faz a televisão se diferenciar das 

outras mídias” (RUVIARO, 2009, p. 21). 

Também identificamos que a linguagem coloquial utilizada pela apresentadora é capaz de 
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ser compreendida por qualquer tipo de público, sejam jovens, adultos ou idosos. Uma técnica que 

vem sendo utilizada em diferentes telejornais da emissora, que buscam conquistar audiência. 

Além do que, uma linguagem acessível consegue captar pessoas com qualquer tipo de 

escolaridade. Por ser uma emissora de televisão aberta, supõe-se que uma parte dos 

telespectadores da Rede Globo não tiveram acesso a uma educação de qualidade. Sendo assim, a 

linguagem dos programas de televisão devem ser adaptadas para serem compreendidas por todos 

os públicos.  

Rezende (2000, p. 65) explica que quando se quer aumentar o grau de eficiência da 

comunicação é aconselhável recorrer ao coloquial, porém a linguagem deve se acomodar aos 

parâmetros da formalidade.  

Conforme Mendes (2017, p. 10), o linguajar jovem e descontraído é cada vez mais 

reinterpretado 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” (MENDES, 2017, p. 10). 

Novamente, Mendes (2017, p. 3) explica que a linguagem descontraída ocorre por conta 

do desejo do grupo Globo de atingir uma audiência mais jovem, causando a migração de público 

da internet para TV, e vice-versa.  

Apesar da linguagem coloquial, o texto lido por Mari Palma no quadro segue os moldes 

do jornalismo de televisão tradicional e se mantém curto, direto e conciso, a fim de transmitir a 

informação de uma forma eficiente. 

A entonação da voz da jornalista é semelhante às de apresentadoras de telejornal 

tradicionais, onde o objetivo principal é dar ênfase para as palavras mais importantes. Além 

disso, a jornalista também adapta a entonação a diferentes expressões faciais e até mesmo se 

permite a sorrir e fazer caretas. A partir de Dejavite (2006), essa questão está relacionada a 

peculiaridades do Infotenimento, que estimulem à capacidade de distração e dramatização do 

telespectador do apresentador. 

 Desta forma, apesar da informalidade aparente percebemos que o G1 em um minuto tem 

como objetivo transmitir informações e, apesar das diferenças, se aproxima muito dos 

estereótipos do telejornalismo. 
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5.3 A ESCOLHA DAS ROUPAS PARA A APRESENTAÇÃO 

  

A aparência jovem, as roupas modernas, o cabelo solto e a linguagem de Mari Palma 

ainda são os aspectos que diferenciam a condução da apresentadora à frente do boletim de 

notícias. De acordo com Aquino (2016, p. 3), “os livros e manuais de redação explicitam a 

importância da imagem do profissional de telejornalismo”. 

Em alguns dos programas analisados no estudo, a jornalista usa camisetas com estampas 

que fazem referências a seriados, bandas e celebridades populares na internet e nas redes sociais. 

Compreendemos que essa estratégia, mesmo que não intencional, aproxima o telespectador mais 

jovem, visto que há uma identificação com a apresentadora. Logo, o telespectador estará mais 

interessado em ouvir o que ela tem a dizer. 

Um exemplo dessa interação ocorre na edição do dia 29 de agosto de 2017, onde Mari 

Palma surge no vídeo usando uma camiseta com estampa “Dracarys”, referência interna para a 

série Game Of Thrones, exibida na HBO. Por coincidência, ou não, o último episódio da sétima 

temporada da série havia sido transmitido no dia 27 de agosto, e o impacto da exibição ainda 

estava sendo muito discutido nas redes sociais. 

Conforme com Aquino (2016, p. 12), ao utilizar as camisetas estampadas, o G1 em 1 

minuto se posiciona claramente de onde parte e para quem parte. “É uma contradição ao 

telejornalismo tradicional que prega a utopia da isenção e imparcialidade, do não posicionamento 

do locutor e da transparência do apresentador” (AQUINO, 2016, p. 12). 

“A utilização de roupas estampadas e coloridas vai “contra as regras” de diferentes 

manuais de telejornalismo das emissoras televisivas. Isto porque, muitos manuais acreditam que 

há um problema de comunicação quando o figurino chama mais atenção do que o conteúdo da 

notícia. Isso caracteriza o ruído da comunicação, que é capaz de prejudicar de maneira definitiva 

o sucesso do processo comunicativo e de pôr em cheque a credibilidade do profissional que 

trabalha diante as câmeras” (AQUINO, 2001, p. 2). 

Aquino (2011, p. 1) acredita que uma vestimenta inadequada prejudica também a própria 

imagem do jornalista. Entretanto, essa transformação se torna necessária, visto que o 

telespectador não relaciona mais a credibilidade ao vestuário formal do jornalista. Cavenaghi e 

Branco (2017, p. 6) explicam que a utilização de roupas formais pode afastar o telespectador do 

jornalista, tendo em vista que, normalmente, as pessoas não se vestem dessa forma todos os dias. 
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“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” (CAVENAGHI; BRANCO, 2017, 

p. 6). 

No caso de Mari Palma, a constatação do figurino chamar mais atenção do que o 

conteúdo da notícia não se aplica. Apesar das roupas utilizadas por ela, a informação não deixa 

de ser o objetivo principal do programa. A vantagem disso se refletiu na popularização e a 

identificação do público com a jornalista, que fizeram com que ela se tornasse uma “jornalista 

celebridade”. 

Além disso, as populares camisetas estampadas de Mari Palma se tornaram um diferencial 

que virou marca registrada da jornalista. Em entrevista para o Vídeo Show em 6 de abril de 2017, 

Mari Palma mostrou as peças do seu guarda-roupa durante a reportagem. Assim como as 

tatuagens da apresentadora, que viraram notícias em blogs de moda e beleza. 

A transformação da jornalista em celebridade pode ser analisada por meio de sua 

participação da jornalista como convidada no Encontro com Fátima Bernardes na edição do dia 

30 de maio de 2017. Pela primeira vez, Mari Palma saiu da posição de jornalista do G1 e se 

tornou mais uma convidada do programa. 

Isto porque Mari Palma conseguiu apresentar a sua personalidade por meio das roupas e 

estilos durante a apresentação do boletim. Aquino (2011, p. 34) comenta que a maneira como 

cada pessoa cobre seu corpo é uma forma de mostrar seus gostos, sua classe social, seu tipo de 

trabalho, quem ela é e principalmente como quer ser vista pelas outras pessoas. 

A autora defende que o corpo funciona como um veículo de comunicação, que produzem 

sentido e comunicam algo ao receptor da mensagem. “Mesmo que de maneira muitas vezes 

inconsciente, o telejornalista comunica também através daquilo que veste, da forma como penteia 

ou corta os cabelos, com a maquiagem que utiliza e os acessórios que põe em cima do corpo”. 

(AQUINO, 2011, p. 48). 

Apesar da rigidez dos manuais, observamos que a proposta do programa permitiu que 

Mari Palma conseguisse se apresentar ao telespectador sem padrões e sendo ela mesma durante a 

apresentação do programa. Como a mesma informou em entrevista para o Vídeo Show, as roupas 

utilizadas no programa são escolhidas por ela, sem interferência de figurinistas. 
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A roupa utilizada por quem aparece na televisão deve ser selecionada tanto pelo seu 

efeito na dimensão do vídeo quanto por seu estilo, seguindo algumas dicas sobre o que 

funciona para esse veículo com o objetivo de não interferir no processo comunicacional 

em si. Quem quiser ser levado a sério na televisão deve ter em mente que a roupa deve 

complementar o seus objetivos comunicativos (AQUINO, 2011, p. 77). 

  

Sendo assim, percebemos que o estilo adaptado por Mari Palma não desfavoreceu a sua 

credibilidade quanto jornalista, mas sim fortaleceu a mesma como profissional por meio da 

identificação com o telespectador. 

“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” (AQUINO, 2011, 

p. 10). 

         Apesar de todos os aspectos relacionados a imagem, é importante que o jornalista não 

esqueça o que realmente fomenta a profissão: a notícia. Contudo, consideramos que o G1 em 1 

minuto não têm pecado nesse aspecto. A informação continua sendo o principal atrativo do 

programa. Isto porque, o boletim utiliza muitas notas cobertas, não focando somente na aparição 

da jornalista. 

Sendo assim, o G1 em 1 minuto tem como objetivo noticiar os assuntos mais importantes 

do dia de uma forma curta e leve. Deste modo, a contratação de jornalistas com as características 

de Mari Palma são uma das estratégias adotadas pela emissora. 

No entanto, ainda é muito cedo afirmar se esse formato será mantido ou ganhará mais 

adeptos. De acordo com Jesus (2015, p. 9), “o G1 em 1 minuto vem se caracterizando com um 

estilo inovador, mas é uma dúvida se conseguirá conquistar mais espaço, dentro da programação 

televisiva”. 

         Paralelo a todas essas características, percebemos que o G1 em 1 minuto sabe equilibrar as 

notícias informativas e de entretenimento, apresentando diversas pautas sobre economia, política, 

segurança, saúde e educação. Além disso, a apresentadora costuma convidar o telespectador, para 

que ele vá até o site do G1 e leia as todas as notícias completas. 

         Para Jesus (2015, p. 10), “o boletim é uma espécie de continuação da estrada e 

intensificação da convergência midiática, pois agora são as notícias de um portal da internet que 

passam a ocupar espaço na grade de programação da televisão”. 
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Segundo Aquino (2016), apesar das transformações, a linguagem do G1 em 1 minuto se 

aproxima aos telejornais tradicionais. “O texto muda pouco, a gesticulação é igual à tradicional, a 

voz e a entonação também, há na linguagem apenas a inserção de poucas palavras e expressões 

coloquiais” (p. 8). 

Entretanto, uma das maiores diferenças são os critérios de noticiabilidade, que não são tão 

rígidos como os telejornais tradicionais, exibidos no horário nobre da televisão. De acordo com 

Jesus (2015, p. 9) o quadro prioriza o que vai chamar mais atenção ou entreter o público. Isto 

porque sua abordagem está voltada a necessidade de conquistar o público mais jovem. 

Entretanto, buscamos compreender o porquê do G1 em um minuto ser exibido em quatro 

horários, em que os jovens, com idade entre 18 a 24 anos, não estão à frente da televisão. Visto 

que, normalmente estão estudando ou trabalhando. A explicação que encontramos seria de que 

adolescentes, entre 14 a 16 anos, que são estudantes do ensino médio, estariam em casa no 

momento das exibições por conta das aulas iniciarem somente no turno da tarde.   

  

5.4 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE NO G1 EM 1 MINUTO 

 

Apesar de ser exibido na televisão, observamos que o G1 em 1 minuto utiliza cada vez 

mais uma abordagem voltada para o público das redes sociais. A vinheta e a chamada do 

programa também conduzem a esse fato. Nos programas Bem Estar e Encontro com Fátima 

Bernardes, a chamada dita pelos apresentadores é: “Vamos saber o que é notícia na internet com 

o G1 em 1 minuto”. 

À vista disso, entendemos que os assuntos tratados durante o boletim são as notícias que 

estão sendo discutidas pelos internautas nas redes sociais. Algumas pautas do boletim, como 

notas de celebridades, vídeos e curiosidades aparecem no programa somente por terem ganhado 

notoriedade na internet.  

Um exemplo disso é a nota sobre um vídeo de um vaso sanitário feito de ouro em 

exposição em um museu, exibido na edição do dia 1° de setembro de 2017 do programa. Essa 

informação é uma pauta que não viraria notícia em jornais da emissora, como o Jornal Hoje e 

Jornal Nacional, visto que, durante o horário nobre, o que cabem são as notícias mais factuais e 

importantes do dia.  

Apesar do vídeo não se destacar como a notícia mais relevante do dia, ele se torna visível 
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no quadro por conta da popularidade, que provavelmente, causou frente ao público das redes 

sociais. Outro exemplo da situação também ocorre na edição do dia 1º de setembro, onde Mari 

Palma falou sobre um vídeo da banda Molejão convidando a cantora Lady Gaga para uma 

parceria musical durante o Rock In Rio 2017.   

Por coincidência, a banda de pagode possui uma música com a mesma letra da cantora 

americana. Sendo assim, a questão virou notícia pela curiosidade e por envolver pessoas públicas. 

Para o público da internet, a coincidência já havia virado alvo de memes e comentários nas redes 

sociais. Porém, para aqueles que não sabiam da curiosidade, a notícia não se dá como relevante 

em termos de interesse público. 

Esse tipo de notícia também é chamado de fait divers, uma expressão utilizada no 

jornalismo, que significa “fatos diversos”. De acordo com Dion (2007), a expressão é utilizada 

para identificar “as notícias que ganham destaques nos jornais por serem curiosas e inusitadas”.  

Alencar (2014) explica que o fait divers se caracteriza pela rapidez, intensidade e 

concisão, que captura a atenção do público. “Um fait divers significa igualmente uma notícia de 

pouca importância, um fato insignificante oposto à notícia significativa e a ao acontecimento 

histórico” (DION, 2007, p. 3).  

Ou seja, a expressão caracteriza uma escolha de notícias que não são relevantes para a 

sociedade, porém que vão causar curiosidade, atraindo a atenção do público. Além disso, Dion 

(2007, p. 7) explica que essas notícias são escritas com uma linguagem simples, familiar e são 

ilustradas, logo, ao alcance de todos. 

Além disso, o boletim G1 em 1 minuto também possui outro aspecto marcante do 

infotenimento, que é a utilização de imagens durante a fala da apresentadora, algo que no 

jornalismo televisivo denomina-se Nota Coberta.  

Em todas as exibições analisadas, as notas cobertas são utilizadas. A estratégia está 

relacionada a uma tentativa de atrair a atenção do telespectador não só com o texto, mas também 

com imagens. Sendo assim, o quadro não se torna maçante e cansativo, mesmo quando a notícia 

diz respeito a assuntos complexos e de difícil entendimento, tais como as notas sobre o Produto 

Interno Bruto (PIB) na edição do dia 29 de agosto de 2017.  

Baseado em Ruviaro (2009, p. 28), ao utilizar a nota coberta na televisão, os textos devem 

estar relacionados com as imagens, para que o telespectador compreenda o que está sendo dito.  

Esse recurso também é bastante utilizado pelo G1 em 1 minuto quando a notícia discorre 
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sobre alguma figura pública, tais como políticos ou celebridades. A prioridade é mostrar uma foto 

ou vídeo da pessoa que está sendo mencionada. Como por exemplo, na edição do dia 28 de 

agosto de 2017, na notícia sobre a morte de Wilson das Neves, que exibe imagens marcantes da 

carreira do cantor.  

No quadro, também são exploradas imagens quando se trata de situações como de 

tragédias coletivas, atentados e acidentes. De acordo com Ruviaro (2009), nesses casos a 

utilização de imagens transmite ao telespectador credibilidade e confiança. “Apesar do 

telespectador não estar no lugar onde ocorrem os acontecimentos, as imagens fazem com que ele 

acredite que o que está sendo dito é real” (p. 28).  

Assim, entendemos que o G1 em 1 minuto não tem a intenção de ser denso e tenso, tal 

como o boletim de notícias Plantão da Globo, que interrompe a programação da emissora, 

quando o assunto é urgente e relevante para a sociedade, e utiliza uma linguagem mais formal e 

um tom mais sério em sua apresentação. 

Além disso, a música utilizada na vinheta do Plantão da Globo já cria sob o telespectador 

uma certa tensão, ansiedade e aflição. Depois de anos sendo exibida, a vinheta passou a ser 

associada a notícias ruins ou a de grande impacto. E desta forma, nunca foi modificada, e 

provavelmente nem será.  

Já a vinheta do boletim G1 em 1 minuto possui características mais positivas, com cores 

vibrantes e uma trilha sonora com batidas marcadas. Desde 2015, a estética da vinheta foi 

modificada três vezes, porém a música permaneceu a mesma. Além disso, a vinheta do boletim 

mostra telas de computadores, algo mais moderno, diferente do Plantão da Globo, que é ilustrado 

por câmeras filmadoras, em um modelo mais antigo.  

Além disso, os assuntos tratados no Plantão da Globo possuem grande impacto para a 

sociedade, tais como tragédias aéreas, escândalos políticos, prisões impactantes, etc. Ou seja, 

dentro do plantão não há espaço para a informalidade, pois os assuntos são imediatos, além de 

serem mais graves e sérios.  

Contudo, percebemos que em casos de tragédias coletivas, mortes e acidentes, as notícias 

voltadas ao entretenimento perdem espaço no quadro G1 em um 1 minuto. Nesses casos, a 

jornalista Mari Palma aparece com semblante mais sério e formal, assim como os apresentadores 

dos outros programas.  

Um exemplo dessa situação ocorreu na edição do dia 29 de agosto de 2017, onde foi 
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mencionada a notícia sobre um acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, interior de São 

Paulo. O engavetamento com cerca de 26 carros deixou 2 pessoas mortas.  

Neste dia, em especial, as intervenções do quadro nos programas de entretenimento 

ocorreram mais cedo do que o habitual. Normalmente, o quadro entra no terceiro e último bloco 

do programa Bem Estar e Encontro com Fátima Bernardes. Porém, por conta da gravidade e o 

impacto da notícia, o quadro foi inserido com antecedência os programas.  

Sendo produzido e gravado dentro da redação do G1, o cenário do programa é ambientado 

por jornalistas mexendo em computadores ao fundo, além de uma televisão com o logo do G1.  

Este cenário é muito similar ao de telejornais tradicionais da emissora, como o Jornal 

Hoje e Jornal Nacional. Essa estratégia pode estar relacionada com o interesse em atiçar a 

curiosidade do telespectador em saber o que ocorre por trás das produções televisivas.  

        Essa união entre a informação e o entretenimento como abordagem do quadro também 

pode ser explicada pelo fato do boletim estar inserido dentro de uma programação voltada para o 

entretenimento. Durante a manhã, o quadro tem duas edições, sendo uma no programa Bem Estar 

e a outra no Encontro com Fátima Bernardes. 

Ambos os programas ocupam parte do horário da manhã da emissora, sendo exibidos das 

9h ao meio-dia. Ou seja, durante esse período o telespectador tem acesso somente ao 

Infotenimento, e não a notícias factuais.  

Apesar de possuírem uma abordagem diferenciada de telejornais, tanto o Bem Estar, 

como o Encontro de Fátima Bernardes apresentam informação em seu conteúdo. No primeiro 

programa, os assuntos são relacionados a saúde e a qualidade de vida. Já no segundo, são 

discutidas temáticas atuais mais aprofundadas, porém com o suporte de música ao vivo, danças, 

brincadeiras, celebridades e convidados. Desta forma, as aparições rápidas do G1 em 1 minuto 

têm como objetivo informar ao público sobre o que é notícia factual durante a manhã. 

Já no período da tarde, a exibição do quadro no intervalo comercial da Sessão da Tarde, 

que transmite filmes e o Vale a Pena Ver de Novo, onde são transmitidas novelas antigas da 

emissora, ajuda o público a estar informado durante todo o dia. O programete é uma maneira de 

colocar notícias factuais no meio do entretenimento e de assuntos não factuais. Isto porque, a 

grade de programação fica isenta da exibição de telejornais por um longo período de tempo, das 

15h às 19h.  

Para isso o boletim procura intercalar notícias de diferentes áreas. Em todos os programas 
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analisados, as notícias predominantes foram relacionadas a política ou economia. Porém, em 

alguns casos, a última nota foram de fatos curiosos ou inusitados, que causaram impacto nas 

redes sociais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta análise teve como tema central o novo perfil do jornalista de televisão, tendo como 

objeto de estudo a apresentadora Mari Palma, do programa G1 em 1 Minuto, exibido pela Rede 

Globo.   

Desta forma, o objetivo principal do trabalho buscou identificar os aspectos que 

diferenciam a jornalista dos demais apresentadores de telejornalismo, assim como compreender o 

papel da convergência frente ao novo perfil de telejornalistas. A partir deste contexto, tecemos 

algumas considerações a seguir. 

Inicialmente, entendemos que as transformações no telejornalismo estão relacionadas a 

busca por atrair a atenção do telespectador. Sendo assim as emissoras de televisão passaram a 

contratar jornalistas que obtém um tom informal e coloquial, como é o exemplo de Mari Palma. 

Entendemos que o processo de construção do novo perfil do telejornalista está em 

transformação, assim como as mudanças nos métodos de produção e no mercado de trabalho do 

jornalismo. 

Durante a análise, podemos compreender a forma como essas transformações ocorrem, 

utilizando a hipótese de que a grande responsável é internet por meio das redes sociais. Por 

conseguinte, entendemos que as modificações no perfil do telejornalista são realizadas para fazer 

com que a internet seja uma aliada da televisão, e não uma concorrente.   

A tentativa da televisão se associar a internet está ligada ao fato de a maioria dos jovens 

estarem cada vez mais conectados, se afastando do hábito de assistir programas televisivos 

diariamente. Isto porque, as informações são transmitidas em tempo real nas redes sociais. 

Desta forma, contratar uma jornalista com linguagem descontraída, usando camisetas de 

banda e séries populares entre os jovens fazem com que o público se identifique com ela e queira 

assistir o programa com mais frequência. 

Mari Palma, em diferentes momentos, indica essa observação, quando utiliza gírias e uma 

fala cotidiana. Além disso, um dos diferenciais da jornalista são as roupas utilizadas durante a 

apresentação do quadro, quebrando alguns dos estereótipos dos telejornalistas. 

Além disso, a apresentadora conquista o público usando a simpatia e o bom humor. Algo 

que ela transmite por meio das interações com os apresentadores dos programas Bem Estar e 

Encontro com Fátima Bernardes. 
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Também percebemos que a linguagem utilizada por ela para conduzir as notícias é 

simples, como se estivesse contando uma história em uma roda de amigos. Assim como, é uma 

linguagem capaz de ser compreendida por qualquer tipo de público, sejam jovens, adultos ou 

idosos. 

Essa transformação não está presente somente no G1 em 1 minuto, mas também em outros 

programas da televisão brasileira, que buscam unir a informação e o entretenimento, a fim de 

amenizar as notícias diárias e criar um “laço de amizade” com o telespectador. 

Por meio desta análise, compreendemos que quanto mais o telespectador se identifica com 

o programa mais interesse terá em assistir o programa diariamente. 

Apesar de todas essas modificações no perfil do telejornalista é importante ressaltar que o 

quadro ainda segue os moldes do jornalismo tradicional, tendo como principal missão transmitir 

informação de qualidade. 

Embora tenha riscos de que as roupas modernas de Mari Palma chamem mais atenção do 

que o conteúdo da notícia, acreditamos que isto não é um problema para o G1 em 1 minuto, pois a 

ousadia de quebras os paradigmas do vestuário dos telejornalistas é o diferencial do quadro, 

chamando a atenção do telespectador. 

Ainda, a identificação do público com a jornalista Mari Palma fez com que ela ganhasse 

notoriedade na emissora, ganhando até mesmo espaço em um quadro do Fantástico, também da 

Rede Globo. 

Sendo assim, percebemos que o estilo adaptado por Mari Palma não desfavoreceu a sua 

credibilidade quanto jornalista, mas sim fortaleceu a mesma como profissional. Desta forma, 

acreditamos que a proposta do trabalho é de suma importância para a área de telejornalismo, que 

ainda está em processo de adaptação às novas abordagens comunicacionais. Para dar 

continuidade seria viável a produção de um estudo de recepção, que avaliasse a percepção do 

telespectador perante ao G1 em 1 minuto e a credibilidade da jornalista.  

Apesar de todas as transformações, concluímos que é necessário que o jornalista não se 

esqueça o que motiva a profissão: a informação. Contudo, consideramos que o G1 em 1 minuto 

não têm pecado nesse aspecto. A informação continua sendo o principal atrativo do programa. A 

mudança do profissional de telejornalismo é uma caminhada longa, que ainda está em adaptação 

e sendo compreendida por pesquisadores e profissionais da área.   
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