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Este artigo analisa o modo como o Manhã Maior, programa de variedades feminino da 
RedeTV!,  combina  marcas  discursivas  e  textuais  do  jornalismo  às  estratégias  do 
entretenimento,  como  parte  do  fenômeno  midiático  mundial  denominado  de 
infotainment.  Herdeiro  das  produções  que  nasceram  com  a  televisão  brasileira,  o 
programa acompanha os concorrentes do horário matinal das emissoras de sinal aberto e 
acentua a junção entre telejornalismo e entretenimento,  com desdobramentos sobre a 
configuração  do  gênero.  O  objetivo  desta  investigação  é  ir  além da  concepção  de 
programa  híbrido  e,  a  partir  dos  referenciais  teóricos  e  metodológicos  dos  estudos 
culturais,  pesquisar  as  transformações  presentes  na  conformação  atual  do programa, 
considerado em sua relação com o ambiente político,  econômico,  social,  histórico e 
cultural do país.
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Esta artigo investiga de que modo marcas discursivas e textuais e referências do 

jornalismo  moderno  são  utilizadas  no  Manhã  Maior,  exibido  nacionalmente,  na 

RedeTV!. Valores fundamentais à própria constituição histórica do jornalismo, como 

objetividade e interesse público e o conceito de notícia são empregados por produções 

que  não  têm  a  informação  jornalística  como  elemento  central  da  sua  situação 

comunicativa,  mas  estão  presentes  em  formas  da  notícia  no  telejornal,  como  a 

reportagem, nota, nota coberta, editorial, comentário,  ao vivo e entrevista. Do mesmo 

modo, aspectos como a performance dos apresentadores, a presença de repórteres e o 

uso de recursos como a transmissão em tempo real também apontam para aproximações 

com  o  jornalismo.  A  mistura  de  estratégias  do  entretenimento  e  do  jornalismo  na 

televisão se insere em uma tendência mais ampla denominada de infotainment (GOMES 

I, 2007) que utiliza marcas do jornalismo. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, da Faculdade 
de  Comunicação  da  Universidade  Federal  da  Bahia  e  pesquisadora  do  Grupo  de  Análise  do 
Telejornalismo, coordenado pela professora Dra. Itania Gomes. 



Esta pesquisa se atém às estratégias do programa variedades ao utilizar conceitos 

que  embasaram a  constituição  do jornalismo,  como  parte  do  fenômeno  que  já  está 

presente  nas  mudanças  na  conformação  do  interesse  público,  da  objetividade  e  da 

reconfiguração  da  noticiabilidade  do  jornalismo,  mesmo  nas  produções  do 

telejornalismo  brasileiro,  em  programas  temáticos,  de  grande  reportagem  e  de 

entrevista.  A noção de interesse público (GOMES W, 2008) que se constituiu como 

lastro  para  a  legitimação  do  jornalismo  é  distendida,  com  a  sobreposição  entre  a 

dimensão do público e do privado, mas a partir de questões e aspectos hodiernos da 

sociedade que o jornalismo não abarcava. É a partir desta extensão do que pode ser 

considerada  uma demanda de informação da sociedade que os programas  matutinos 

partem para criar novas estratégias de construção da notícia,  articuladas com o tema 

tratado e o público alvo, considerando o perfil da organização midiática que integram. 

Com base nestes referenciais, do conceito interesse público e do valor jornalístico da 

notícia, os programas recorrem à objetividade, mas potencializam as contradições de um 

paradigma que apontado como ritual  estratégico  no jornalismo (TUCHMAN, 1993), 

parte  da  formação  da  imprensa  como  indústria,  da  ideologia  profissional  (DEUZE, 

2005) e  dos  processos  de legitimação.  Apesar  de se  revelar  retórica,  a  objetividade 

expressa a busca por credibilidade, utilizando o ritual para conferir legitimidade.

A pesquisa parte de referenciais teóricos dos estudos culturais para a análise do 

programa, utilizando operadores que identificam e relacionam o estilo do programa com 

o modo de endereçamento específico para a sua audiência2. É desta posição teórica que 

a análise articula a estratégia de comunicabilidade configurada pelo gênero programa 

feminino de variedade, da faixa matinal, e o cenário da sociedade em que se inscrevem. 

É  da  compreensão  do gênero  como  categoria  cultural  (GOMES I,  2010),  capaz  de 

articular  o  mapa  das  mediações  (BARBERO, 2006) com a  observação dos  gêneros 

como práticas  culturais  (MITTEL, 2004),  que o programa é analisado.  Informações, 

pesquisas  e  reflexões  sobre  o  ambiente  social  de  constituição  do  gênero  programa 

feminino de variedades materializam o cenário e auxiliam na interpretação da inscrição 

da materialidade social na produção televisiva, considerando a relação entre os gêneros 

2 Este  artigo  utiliza  os  operadores  produzidos  pelo  Grupo  de  Pesquisa  Análise  de  Telejornalismo, 
coordenado pela Dra. Itania Maria Mota Gomes (mediador, pacto sobre o papel do jornalismo, contexto 
comunicativo e tema e organização da notícia). Ver mais em Gomes (2007). Mas foram inseridos dois 
outros operadores para analisar especificidades do programa de entretenimento.  Tempo real que observa 
a configuração do tempo na produção e estilo de vida, que analisa o modo como a produção produz uma 
síntese como uma visão de mundo que apresenta. 



e o momento  histórico em que surgem,  bem como os aspectos que permanecem ao 

longo do tempo. (WILLIAMS, 1979)

Manhã Maior

Exibido  de  segunda a  sexta-feira,  das  9  às  11h da manhã,  o  Manhã Maior  foi 

lançado em maio de 2009 para substituir o Bom Dia Mulher, programa de variedade que 

estava  em  exibição  desde  2002.  O  Manhã  Maior  era  apresentado  pelos  jornalistas 

Arthur Veríssimo,  Keila  Lima e Daniela Albuquerque,  até  outubro de 2010, quando 

Arthur Veríssimo foi afastado3 do programa. Terceira diretora, após a saída de Vagner 

Matroni que substituiu Carlos Sartori4, a jornalista Carmen Lúcia Farão Sheer assumiu a 

direção, com a experiência de dirigir inúmeras produções da TV Gazeta, entre as quais 

Mulheres, Pra Você e TV Culinária. 

O programa é anunciado no site da emissora5 como resultado da combinação de 

assuntos atuais, denúncias e matérias de comportamento, com a mistura de informação, 

entretenimento e prestação de serviço, autoimagem que evidencia o destaque dado a 

elementos centrais à constituição de algumas das referências basilares do jornalismo. Os 

ambientes da sala de estar e uma cozinha compõem o cenário central de condução do 

programa,  como  espaço  para  a  conversa  entre  os  apresentadores,  entrevistas, 

convocação  de  reportagens  e  ao vivo6,  chamadas  de  outras  produções  da  emissora, 

shows com dublagem e ações de merchandising. Apesar de divulgar no site a inserção 

de onze quadros,  não tem uma periodicidade,  mas faz uma exibição randômica dos 

mesmos. Na amostra de um mês construído, composta por uma semana nos meses de 

março, maio, setembro-outubro e dezembro de 20107, estão presentes o Dr. Segurança, 

3 Informação do Portal Imprensa, disponível em 
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/11/03/imprensa39016.shtml, acessado em 3 
de julho de 2011. 

4 Informação do Portal Imprensa, disponível em 
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/04/23/imprensa35183.shtml, Acessado em 
3 de Julho de 2011.

5 Disponível em http://www.redetv.com.br/manhamaior/, acessado em 3 de julho de 2011
6 Neste trabalho o termo ao vivo é a forma da notícia em que o repórter faz o relato durante uma 
transmissão em tempo real ou direta. 
7  O objetivo foi constituída para acompanhar edições com datas comemorativas ou marcantes para a 
sociedade, a exemplo do dia internacional da mulher e as eleições majoritárias.

http://www.redetv.com.br/manhamaior/
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/04/23/imprensa35183.shtml
http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2010/11/03/imprensa39016.shtml


Momento Fama, Caça Fantasma e Presente de Grego, destes o Momento Fama é o mais 

freqüente nas edições pesquisadas. Integram todas as edições do programa as notícias da 

central de jornalismo da emissora e as notícias das celebridades.

Atores?

Os apresentadores cumprem um papel fundamental em programas de variedades, 

constituindo um dos elementos centrais, ao materializar elementos para a identificação 

da  produção.  Há  um alinhamento  entre  o  perfil  assumido  pelos  apresentadores,  na 

maneira como se posicionam ao acentuar ou ocultar características que estão presentes 

na história de sua atuação profissional, com outros caracteres definidores do estilo do 

programa.  A maneira  como é feita  a sustentação do olho no olho8,  na relação entre 

apresentador e audiência delimita os termos em que se estabelece o vínculo proposto. 

Nos programas jornalísticos televisivos, os apresentadores cumprem papel de destaque, 

assumindo a face ou uma espécie de  persona midiática que orienta o modo como se 

pretende  que  a  produção  seja  vista  (cf.  GOMES,  2007),  mas  nos  programas  de 

variedades,  o  traço  de  proximidade  ou  intimidade  torna  esta  função  ainda  mais 

significativa e definidora da relação produção-recepção. 

Apesar de ainda ser estudante de jornalismo quando começou a apresentar o Manhã 

Maior,  Daniela  Albuquerque  já  tinha  a  posição  de  responsável  pela  condução  do 

programa. O destaque permanece e se expressa na abertura, na participação mais intensa 

no direcionamento das entrevistas, mas, também, no acompanhamento de quadros de 

culinária  e  ligados  aos  cuidados  com a  beleza  e  moda,  recorrentes  na  produção.  A 

apresentadora começou a trabalhar, na RedeTV!, no Bom Dia Mulher, em 2007, ano em 

que assumiu a apresentação do reality show Dr. Hollywood, programa que acompanha a 

realização de cirurgias plásticas feitas nos Estados Unidos e assinou linha de produtos 

de  beleza  Dr.  Hollywood  by Daniela  Albuquerque,  anunciada  no  merchandising  do 

Manhã Maior e nos intervalos comerciais. O casamento com o executivo da RedeTV!, 

Almicare Dallevo, a atuação como modelo, o ingresso no curso de teatro e o passado de 

8 O sociólogo Eliseo Verón pesquisa a importância do eixo olho no olho como uma marca enunciativa de 
desficcionalização, como parte da função referencial dos noticiários televisivos e considera duas posições 
antagônicas para os apresentadores. A posição de ventríloquo, em que não intervém ou se envolve com o 
que narra, e a de meta-enunciador, que utiliza o próprio corpo, olhares, gestos, para orientar a percepção 
do telespectador, em relação às informações  que passa.  (cf.VERON, 1983)



dificuldades financeiras que a levaram a trabalhar como babá e camelô, estão entre as 

informações que a própria apresentadora destaca em sua história9.

Com uma trajetória profissional sem destaque nacional, a jornalista Keila Lima tem 

experiência de atuação como repórter, em telejornalismo, desde 1997, participação em 

cobertura de uma Copa do Mundo e Jogos Pré-Olímpicos10. A jornalista era repórter da 

RedeTV!, desde 2005, quando assumiu a apresentação Manhã Maior, em 2009, ao lado 

de Daniela Albuquerque e Arthur Veríssimo. O ex-apresentador é repórter da revista 

Trip e autor do livro Karma Pop11, lançado em outubro de 2010, sobre a Índia, país que 

visitou 17 vezes e onde fez uma série de reportagens para o programa, mas na amostra 

analisada, foram exibidos trechos da série que seria apresentada na semana seguinte. 

Falsa intimidade

Os apresentadores  são um misto  de  animadores  de auditório,  apresentadores  de 

telejornal e atores que recorrem à encenação de intimidade entre eles e com a audiência, 

de modo artificial. A aparência de falsidade é evidenciada por aspectos como: excesso 

de sorrisos; apelos de fidelidade reiterados à audiência, antes da passagem de bloco; o 

modo abrupto do merchandising e o número de inserções por edição; distanciamento em 

relação  à  notícia  e  comentários  evasivos  sobre  o  entretenimento.  

 A vinheta composta pela trilha sonora, com melodia festiva, em que a cantora 

diz  “sua manhã com mais notícia, sua manhã com mais informação, Manhã Maior”, 

enquanto são exibidas imagens dos três apresentadores, primeiro Daniela, depois Keila 

e Arthur, sorridentes, com os créditos12, em imagem frisada na parte superior da tela, 

expressa o destaque para Daniela e o caráter de mistura do programa. Sob a imagem dos 

apresentadores  aparecem imagens  de  metrópole  com prédios  altos  e  outras  que  são 

símbolos  das  temáticas  ou esferas  sociais  abarcadas:  flores,  avião,  camelo,  cenoura, 

carro  antigo,  turbante  na  cabeça  de  Arthur,  finalizando  com  a  imagem  dos 

apresentadores  alinhados na diagonal,  da esquerda para a direita,  colocando Daniela 

como a primeira apresentadora, sorridente. Nas edições em que os três apresentadores 

9 Informações e fotografias disponibilizadas em http://www.danielaalbuquerque.com.br/ , acessadas em 3 
de julho de 2011. 
10 Informações disponíveis em http://www.redetv.com.br/manhamaior/apresentadores.aspx, site acessado 
em 5 de julho de 2011.
 
11 O  lançamento  do  livro  contou  com  a  cobertura  jornalística  do  Correio  Braziliense,  http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2010/10/10/interna_diversao_arte,217489/index.shtml acessado em 8 de Julho de 11. 

12 Identificação da pessoa que fala ou é exibida na tela.

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/10/10/interna_diversao_arte,217489/index.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2010/10/10/interna_diversao_arte,217489/index.shtml
http://www.redetv.com.br/manhamaior/apresentadores.aspx


assumiram a condução do programa, a abertura teve o centro da sala de estar como 

cenário, em plano geral. Os trajes femininos foram vestidos e combinações de saia e 

blusa,  em  cores  neutras  ou  fortes,  mas  sem  muitos  complementos  ou  inovações, 

enquanto o apresentador usou figurinos que combinam despojamento e modernidade, 

com calça jeans, camisas e blusas de manga comprida ou curta, deixando à mostra a 

tatuagem nos braços. 

O programa oferece à audiência um lugar ambíguo, de platéia, mas ativa e atuante, 

convocada a interagir, opinar, denunciar, fazer perguntas, através do site da emissora, 

exibido em legenda. Em 8/3/10, Arthur convocou: “entrem em contato através do site,  

se estiver acontecendo alguma coisa esquisita no seu bairro, na sua rua”. Em 4/10/10, 

na entrevista com o médico João Borzino sobre “as sete coisas que podem acabar com 

qualquer relacionamento”, Keila leu perguntas de telespectadores e orientou a audiência 

a entrar no chat do portal da RedeTV!. Em 17/5/10, ao final do ao vivo na academia de 

musculação  da  RedeTV,  Daniela13 pediu  a  audiência  para  entrar  no  chat  e  fazer 

perguntas à personal Solange Frazão, sobre a execução correta dos exercícios físicos.

A  abertura  é  com  cumprimentos  mútuos  e  convocação  da  audiência,  antes  da 

escalada14 feita por uma locutora ou locutor, com assuntos do programa, enquanto são 

exibidas imagens relativas aos temas,  e finalizada com um clipe de artista ou grupo 

artístico. Foi o que aconteceu em 18/5/10, com os três apresentadores em pé:

Arthur:  bom dia a todos,  bom dia meninas! (elas  respondem) Hoje,  nós temos um  

programa de arrasar aqui no seu Manhã Maior, na RedeTV!, né Daniela?

Daniela:  exatamente,  seja bem vindo ao nosso Manhã Maior. Nós preparamos um 

programa muito especial para você, não é mesmo Keila Lima?

Keila: é verdade, nós temos muitas notícias, tem informação, tem prestação de serviço, 

você vai aprender a fazer algumas delícias (Daniela: ai!). Tem muita coisa boa pra  

13 Os apresentadores vão ser identificados pelo primeiro nome e os trechos das falas vão ser reproduzidos,  
textualmente.
14 É a apresentação,  no início  da edição,  dos assuntos  que vão ser tratados no programa,  antes do início,  propriamente,  da explanação sobre os mesmos.  No telejornalismo,  

usualmente, a escalada é feita com um ritmo de locução acelerada, na estrutura textual de manchetes, pelos apresentadores, com ou sem teaser que é a exibição de imagem, passagem  

do repórter ou trecho de entrevista gravada na reportagem a qual se refere a chamada feita. 



acontecer aqui no Manhã Maior e você vai ficar sabendo as principais delas agora.

O distanciamento e é substituído por um apelo promocional e persuasivo, quando a 

edição  inclui  produções  da  emissora  ou  eventos  com  transmissões  diretas,  como 

aconteceu em 9/3/10, em que foi apresentada uma síntese do reality Operação de Risco, 

exibido  pela  emissora,  no  dia  anterior,  e  um  desfile  de  pijamas.  Na  abertura,  os 

enquadramentos e movimentos de câmera convocam a atenção para a performance15 que 

se desenrola no centro da sala, como um mini-palco, onde os apresentadores ficam em 

pé, sobre uma base elevada de tablado de madeira, em formato circular, com uma mesa 

de vidro, entre três poltronas brancas, tendo ao fundo cinco telas de TV afixadas em 

painéis de madeira. A imagem, em plano geral e com um travelling16 da esquerda para 

direita,  coloca  Daniela  em  destaque.  Esta  abertura  expressa  também  o  nível  de 

artificialidade e de encenação da conversa dos apresentadores, a ausência de texto para 

leitura em um trecho do programa tão estratégico, a posição central  de condução do 

programa de Daniela e sua pouca habilidade com o uso da língua portuguesa.

Daniela (plano geral e travelling): olá, bom dia, nosso Manhã Maior, hoje, começa  

com um ritmo gostoso. Tem muita atração no nosso programa hoje, não é meninos?  

Bom dia. [...]

Arthur (plano geral): bom dia, Keila, bom dia, Dani. Bom dia, todos de casa. Sim,  

nosso programa está deslumbrante!

Keila (primeiro plano): é verdade [...] Obrigada por sua audiência e hoje nós vamos  

ter  os  melhores  momentos  do  episódio  desta  segunda-feira  do  reality  policial,  o 

primeiro reality policial da TV brasileira [...](Arthur: os resultados foram magníficos)  

Impressionantes. (Daniela: graças a Deus) [...]

Arthur  (primeiro  plano):  agora,  aqui  no  Manhã  Maior,  vocês  também  vão  

acompanhar a presença dela, a sensitiva Márcia Fernandes aqui conosco [...]

Daniela  (primeiro  plano):  pra  deixar  nosso  programa,  assim,  mais  confortável...  

porque não tem nada mais gostoso do que assim... imagina você dormir desconfortável 
15 A performance dos apresentadores aqui, no âmbito da produção televisiva,  partilha sentidos e se aproxima da noção de performance na arte que foi considerada 

uma reação, em 1968, à arte conceitual dependente de materiais tradicionais, como pincel, tela, tornando o corpo do artista seu material artístico para expressão de 

uma ideia. O corpo dos apresentadores é utilizado de modo a materializar os sentidos relacionados ao tipo de relação que o programa quer constituir com a 

audiência. “Essa concentração na personalidade e na aparência do artista levou diretamente a um vasto corpus de obras que passaram a ser chamadas de 

“autobiográficas”, uma vez que o conteúdo dessas performances recorria a aspectos da história pessoal de seus praticantes.” (GOLDBERB, 2006, p. 143).

16 Movimento de câmera em que o eixo é deslocado no movimento para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Pode ser feito com o deslocamento 

do cinegrafista que carrega a câmera ou com o uso de carrinhos ou gruas. 



[...]

Keila (primeiro plano): [...] você vai acompanhar também os principais destaques da  

nossa  central  de  jornalismo,  as  notícias  dessa  manhã,  as  notícias  do  Brasil  e  do  

mundo, também todo o universo das celebridades será aí desvendado por nós. [...]

Daniela  (plano  geral  dos  apresentadores):  não  para,  nosso  programa...  nós  

preparamos um programa para você superlegal, chiquérrimo, confortadíssimo [...]

Entretenimento com informação jornalística

O entretenimento é a referência central que identifica o programa, no modo que é 

anunciado,  na  abertura  e  nas  chamadas,  no  intervalo  comercial,  mas  há  uma 

ambiguidade que borra o foco na diversão ao utilizar marcas do jornalismo. A noção de 

interesse  público  é  utilizada  para  legitimar  a  importância  dos  assuntos  tratados;  há 

preocupação com a objetividade, que orienta a configuração do relato sobre o assunto, 

ao evitar que expresse um posicionamento antecipado em relação ao tema abordado e na 

busca da credibilidade das entrevistas realizadas no estúdio com as partes envolvidas; e 

o esforço em evidenciar o valor noticioso da reportagem, entrevista ou ao vivo, para 

validar o critério de noticiabilidade empregado. Mas todas as reportagens, entrevistas e 

transmissões em tempo real utilizam uma abordagem menos formal, o que inclui desde 

o traje até a linguagem utilizada pelos repórteres, e o uso de estratégias típicas do drama 

ao  recorrer  ao  uso  intenso  de  sonorização,  movimentos  de  câmera  mais  ousados  e 

efeitos especiais de imagem, principalmente, fast, slow, sépia e PB.

Em todas as edições do programa, há uma síntese da cobertura jornalística feita pela 

emissora, destacada entre as atrações na escalada e sempre é a apresentadora Keila  que 

chama o apresentador do telejornal Leitura Dinâmica, exibido antes.  O apresentador é 

chamado por Keila para informar  “as principais  notícias e destaques,  nesta manhã,  

aqui no Brasil e no mundo”, com duração variável, entre 4’50” e 10’17 em cada edição, 

tendo inserida ao fundo a imagem de uma paisagem de metrópole com prédios cobertos 

por uma espécie de névoa cinza e laranja.  Deste modo, é acentuada a diferença em 

relação ao entretenimento, uma vez que as referências do jornalismo são posicionadas 

como relativas a algo externo à produção. Após as notas cobertas, reportagens e até ao 

vivo chamados  por  Eduardo  Campos,  o  próprio  apresentador  ou  Keila  convida  o 

17 O tempo vai ser marcado com o apóstrofo para o minuto e as aspas para os segundos.



telespectador  a acompanhar  o RedeTV! News, às nove da noite,  como estratégia  de 

autoreferencialidade.

 O Jornalismo de Celebridades também tem espaço diário e é destacado como uma 

das principais atrações do programa na escalada e na abertura, mas, semanalmente, sem 

um dia definido,  ocupa tempo ainda mais amplo com a presença da repórter do TV 

Fama, Mônica Apor, no estúdio. Exibido às 20 horas, na RedeTV!, o programa, lançado 

em 2000, é apresentado por Nelson Rubens e a jornalista Flávia Noronha. No quadro 

Baú das Celebridades, as notícias são narradas com as informações de cada celebridade 

narradas  sobre  imagens  das  mesmas  em eventos,  shows,  fotografias,  coletivas,  com 

sonorização contínua e um efeito sonoro para marcar a mudança de assunto. A maioria 

das notícias  é como nota coberta,  mas há algumas reportagens em que aparecem as 

repórteres do TV Fama. 

Não  é  o  objetivo  desta  pesquisa,  aprofundar  a  análise  do  Jornalismo  de 

Celebridades, mas destacar o quadro que utiliza a vida privada das celebridades como 

notícias,  ocupando um tempo amplo,  de 7 a  14”,  em cada edição.  O Jornalismo de 

Celebridades  gera uma situação de tensão na área,  com debates sobre a ausência de 

interesse público e o valor-notícia empregado para a cobertura da vida profissional e, 

mais  ainda,  da  vida  privada  de  personalidades  e  mesmo  de  pessoas  comuns.  Há  a 

construção de estratégias  de noticiabilidade para sustentar a importância do Baú das 

celebridades e o sentido de novidade é a principal. Em 18/5/10, Keila (plano americano) 

diz: “agora nós vamos ver um pouquinho mais da vida dos famosos. Você sabe que eles  

sempre aprontam, né? E sempre têm novidades para a gente. Vamos remexer no baú  

das celebridades. Vem com a gente”.

Além  das  notícias  tradicionais,  vinculadas  ao  jornalismo  identificado  com  a 

cobertura  hardnews,  comprometida  com o factual,  há  no  programa uma abordagem 

informativa  e  interpretativa.  Do  mesmo  modo,  o  Manhã  Maior  utiliza  as  formas 

tradicionais  da  notícia  jornalística  para  incluir  temas  identificados  com a  cobertura 

softnews,  relativos  à  cultura,  lazer,  moda,  entre  outros.  Alerta,  informações  e 

orientações  sobre  a  exigência  feita  para  os  motoristas  pela  nova  legislação  que 

determina o uso obrigatório da cadeirinha para o transporte de crianças até sete anos e 

meio de idade, prevista na resolução que alterou o artigo 168 do Código Nacional de 

Trânsito, foram assunto de reportagem, entrevista em estúdio e transmissão ao vivo, no 



programa de 17/5/10, pouco antes do início da fiscalização. Há uma preocupação de não 

apenas  registrar  a  notícia,  informar  de  modo  rápido,  mas  ampliar  o  escopo  da 

abordagem em extensão e aprofundamento, recorrendo à linguagem persuasiva. 

Keila  (primeiro  plano,  sentada  na  poltrona):  agora,  nós  vamos  falar  de  mais  um  

assunto bastante importante, aqui no Manhã Maior que é a obrigatoriedade no uso de  

equipamentos adequados para transportar crianças em carros. Dr. Jorge Lordello está  

aqui com a gente justamente para conversar sobre isso. Daqui a pouquinho, ele vai  

falar conosco, antes eu quero que você acompanhe essa reportagem. Nós conversamos  

com o  ministro das cidades,  Márcio Fortes,  que é o responsável pela implantação  

deste projeto. Um projeto que foi aprovado e que determina que as crianças sejam  

transportadas em carro,  como eu disse,  usando um assento  especial.  Preste  muita  

atenção!

Em seguida, é exibida uma reportagem de 6’50”, feita por Keila Lima, com uma 

passagem18 gravada em Osasco (SP) e entrevistas com o ministro das Cidades, Márcio 

Fortes, pais de crianças dentro da faixa etária prevista na legislação e representantes de 

organizações não governamentais.  Ao contrário da matéria sobre a nova determinação 

da lei, com divulgação de estatísticas dos acidentes, número de mortos e feridos, mas 

com uma abordagem, fortemente, dramática a exemplo do trecho em que diz que  “o 

terror está espalhado pelas estradas do país, acidentes destroem carros, estraçalham  

vidas” e inclui a sonorização com trilha sonora de filme de terror e efeitos como o fade 

out19 e imagem em PB (preto e branco).

 No retorno da reportagem, já estão no cenário da sala de estar Keila, Daniela e 

Jorge Lordello20 (ambos no sofá), que faz o quadro Dr. Segurança, identificado como 

especialista  em segurança.  A entrevista  dura 8’53” e  é  quase  didática,  de  cobertura 

jornalística  que assume viés  educativo,  como Lordello  diz:  “quem tem criança está  

tendo uma aula de como usar esta lei que vai estar em vigor e você pode ser multado e  

ter o seu carro retido por isso”.  Mas o aspecto educativo se mistura à dramaticidade, 

18 Gravação em que o repórter aparece e passa informações, de frente para a câmera, no local 
relacionado ao assunto tratado na reportagem.
19 Efeito em que a imagem desaparece lentamente na tela até ficar totalmente escura.
20 Jorge Lordello mantém um site em que divulga a venda de serviços de segurança pessoal, 
familiar, residencial e empresarial, inclusive com a informação sobre a elaboração de um 
método Lordello para assegurar a eficiência do trabalho. Mais informações no site 
http://www.jorgelordello.com.br/ , acessado em  12 de julho de 2011.



elemento central do programa, presente, também,  no modo como Daniela faz o apelo à 

audiência: “a gente quer ressaltar sempre isso porque, olha gente,  a  multa a gente  

paga, mas a vida a gente não consegue pagar não. Arthur é com você.”

A  preocupação  com  a  objetividade  também  faz  parte  das  estratégias  de 

construção de credibilidade  do programa junto à  audiência,  de modo similar  àquele 

utilizado em produções jornalísticas. No primeiro bloco do programa, em 8/12/10, as 

entrevistas sobre o caso do assassinato da advogada Mércia Nakashima ocuparam 36 

minutos. No estúdio, ao lado de Keila, que conduziu sozinha as entrevistas, estavam o 

promotor Rodrigo de Souza e o especialista em segurança, Jorge Lordello, que atuou 

como um comentarista que apóia entrevistas na sua área. Mas participaram, também, 

com direito a réplica e tréplica por telefone, o advogado da família da vítima, Alexandre 

de Sá Domingues; o advogado do principal suspeito,  Mizael Bispo de Souza,  Samir 

Haddad Júnior; o advogado de Evandro, suspeito de participação no crime, José Carlos 

da  Silva;  e  o  delegado responsável  pela  investigação do caso,  Antônio de Olim.  A 

criação  de  espaço  tão  amplo  para  o  contraditório,  a  contraposição,  foi  destacada  e 

comparada  a  um debate  por  Samir  Haddad Júnior:  “eu agradeço aí  que  vocês  me  

ligaram, para participar aí desse debate”.

Nas  entrevistas,  ficam  claras,  também,  a  concepção  da  noticiabilidade  dos 

acontecimentos e, mais ainda, a vigilância social associada ao interesse público. Keila 

valoriza  o  acompanhamento  dos  desdobramentos  do  caso  ao  avisar,  ao  concluir  a 

entrevista  com  Samir  Haddad  Júnior,  que  “tendo  novidades,  vamos  ligar  para  o  

senhor” e faz um apelo: “você pode ajudar a justiça, se você vir algum deles, Mizael  

ou Evandro,  em algum lugar,  ligue  para o disque-denúncia”,  e  na legenda aparece 

“disque-denúncia ligue 181”.

A noção de valor notícia é construída na cabeça das reportagens, com a 

encenação de uma conversa, antes. No mês anterior ao início da copa do Mundo, foram 

produzidas  reportagens  com  uma  abordagem  densa,  tendo  como  apelo  noticioso  o 

campeonato mundial, a exemplo das matérias exibidas, em 19/5/10. No primeiro bloco, 

a  primeira  reportagem,  de  5’32”,  feita  por  Edie  Pólo,  mostrou  a  movimentação  no 

comércio popular da Rua 25 de março, em São Paulo, utiliza efeitos especiais de áudio e 

de imagem, sonorização com músicas da MPB, trecho de jogos do Brasil, entrevistas 

com dono de  loja,  consumidores  que  vêm do  interior  de  São Paulo  e  da  capital  e 



vendedores.  A matéria  aborda a geração de empregos em confecções  que produzem 

camisas  da seleção e o sucesso da vuvuzela,  corneta  que se tornou uma espécie  de 

símbolo da Copa da África do Sul. Arthur diz (plano americano): “você sabe que a rua  

mais movimentada de São Paulo já está em ritmo de copa do mundo? Vamos ver a  

movimentação na 25 de março, a poucos dias da estreia do Brasil na África do Sul.  

Confira na reportagem do paladino justiceiro, Edie Pólo aqui no Manhã Maior.

 Na segunda reportagem, ainda no primeiro bloco, feita pelo mesmo repórter, 

sobre  álbum  de  figurinhas  da  Copa,  com  duração  de  4’56”,  a  abordagem  foi 

aprofundada,  com imagens  de  uma fábrica  em Barueri  (SP)   e  o  destaque  para  os 

empregos gerados pelo crescimento da demanda. A matéria traz declarações de crianças 

e adultos, colecionadores, empresário e dois trabalhadores contratados, um rapaz e uma 

mulher  de  40  anos,  utilizando  a  trilha  sonora  da  vinheta  da  Fifa  (Federação 

Internacional de Futebol) para a Copa de 2010.

Como  acontece  na  cobertura  jornalística  apresentada  em telejornais,  há  uma 

produção das chamadas matérias frias, que não estão vinculadas a um acontecimento 

factual, mas atendem à noção do interesse público e a um critério de noticiabilidade, no 

caso, o número de pessoas. No programa de 9/3/10, a composição e os riscos à saúde 

causados pelo consumo da ração humana foi o tema da reportagem de 7’02”.

Keila (primeiro plano): pra você que está achando essa história estranha, você presta  

atenção nesta reportagem da Alessandra Zamari, porque realmente virou uma mania 

nacional a ingestão de ração humana. É baseado, preparado, com trigo, com farinhas  

integrais, é claro, mas não deixa de ser esquisito, não é?

 

Cobiçado  pelos  jornalistas,  o  furo  de  reportagem  ou  a  exclusividade  foi 

interpretada  pelo  repórter  do  Manhã  Maior,  em  19/5/10,  em  função  do  acesso  do 

programa à exibição de ‘Corpos – a exposição’, quando iniciou a segunda temporada, 

em São Paulo. O texto do repórter é marcado pela ambiguidade em relação ao destaque, 

uma vez  que  o evento  foi  uma nova edição,  com poucas  inovações21 em relação  à 

21 Segundo informações do jornal O Globo, as mudanças foram a inserção da parte relativa aos 
fetos, um corpo apresentado em cortes transversais, semelhante à imagem da ressonância 
magnética e o sistema de veias e artérias de um corpo. Mais informações em 
http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2010/05/19/corpos-exposicao-traz-de-volta-ao-brasil-
cadaveres-orgaos-humanos-plastificados-916634871.asp, acessado em 19 de julho de 2011. 

http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2010/05/19/corpos-exposicao-traz-de-volta-ao-brasil-cadaveres-orgaos-humanos-plastificados-916634871.asp
http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2010/05/19/corpos-exposicao-traz-de-volta-ao-brasil-cadaveres-orgaos-humanos-plastificados-916634871.asp


exposição de 2007, ‘Corpo Humano – real e fascinante’, quando foi realizada cobertura 

jornalística por jornais e emissoras de televisão.  

Presença e interação

O tempo tem uma importância especial para o Manhã Maior e se configura com um 

apelo  diferenciado.  O  programa  já  enfatiza  no  próprio  nome  uma  espécie  de 

agendamento para o encontro com a audiência, na faixa matinal, assinalando o sentido 

de duração implícito  na própria  palavra,  que traz a dimensão de continuidade  desta 

relação, proposta para durar ao longo da manhã, apesar de ocupar apenas duas das seis 

horas  do período.  Esta  condição é  potencializada  pela  transmissão  do programa em 

tempo real, o que possibilita que haja, interna e externamente, a partilha entre produção 

e recepção de um tempo comum, construído técnica e discursivamente. 

A transmissão direta, a condição de estar ao vivo, tem um caráter central no modo 

como o programa se organiza pela possibilidade de explorar dois aspectos fundamentais 

à  relação  estabelecida  com  a  audiência.  Por  um  lado,  esta  situação  legitima  a 

proximidade com o tempo vivido, aquele da rotina do telespectador, sustentando uma 

retórica de cumplicidade, orientação e parceria sobre como olhar o mundo e como lidar 

com as questões do dia a dia,  desde as banais até as mais  significativas.  Por outro, 

confere ao programa uma dimensão de atualidade, autenticidade e vigilância social ao 

utilizar a estratégia empregada pelo telejornalismo que tem na situação de transmissão 

em tempo real uma característica fundamental do modo como o telejornal lida com a 

configuração discursiva do relato sobre a realidade. 

Mas esta condição de transmissão direta é empregada na organização do programa 

para constituir uma dupla relação, uma instância que se relaciona ao tempo do cotidiano 

social,  aquele  das  práticas  sociais  no  mundo  vivido,  e  outra  relativa  ao  mundo 

configurado pela programação televisiva. Deste modo, há nesta duplicidade mais ampla, 

por um lado, a valorização da cotidianidade, no seu aspecto temporal, ao fazer escolhas 

para  demarcar  a  condição  de  exibição  matinal  e  estabelecer  uma  partilha  desta 

dimensão. Há também o vínculo com o programa que terminou de ser exibido, Leitura 

Dinâmica, e com os que serão exibidos, em seguida, RedeTV! Esporte e, à noite, TV 

Fama e RedeTV! News. 



Como parte de uma dimensão ritual própria da constituição da grade televisiva que 

combina,  à  semelhança  da  vida  cotidiana,  regularidades  e  inovações,  o  programa 

articula sua própria ritualidade engendrando o tempo e o espaço, numa operação textual 

e discursiva. O Manhã Maior demarca tempo e espaço para enfatizar a interação com a 

recepção,  no  horário  matinal,  pressupondo  um telespectador  que  acordou  há  pouco 

tempo ou acabou de acordar e tem a casa como o espaço preferencial.  “É o que no 

intercâmbio há de  forma e de  ritmo. Ao reatar a interação aos ritmos do tempo e do 

espaço, a ritualidade impõe regras ao jogo da significação, introduzindo o mínimo de 

gramaticalidade que  faz  possível  expressar  e  tornar  compatível  o  sentido”. 

(BARBERO, 2002, p.231-232, grifos do autor)

Como  parte  da  constituição  desta  ritualidade,  a  interação  é  produzida, 

discursivamente, no programa de um modo especial, uma vez que, apesar de ser comum 

a inúmeras produções televisivas, é alçada a uma condição específica na situação de 

transmissão em tempo real. A interação é observada por Fechine (2008) como uma das 

variadas manifestações da noção de presença22 que, na perspectiva da sociossemiótica, 

se instaura com a instalação de um tempo comum, com a articulação entre a condição 

técnica  de  transmissão  em  tempo  real  e  a  constituição  discursiva  desta  situação 

comunicativa. É um olhar que busca entender como a simultaneidade entre produção e 

recepção constitui  ‘regimes de interação’  que são uma operação técnica e um modo 

especial de inserção da televisão na sociedade. Diante das possibilidades de simulação, 

são empregadas estratégias discursivas para asseverar que a produção está sendo exibida 

em transmissão direta. Na arquitetura interna do programa, pode ser a exibição da hora 

ou a participação do telespectador com perguntas, através da internet ou mensagens de 

sms. Externamente, as circunstâncias participam da crença na transmissão direta, seja 

pela circulação das informações sobre a televisão nos jornais, revistas, crítica recíprocas 

entre  emissoras  concorrentes  e  os  próprios  hábitos  e  experiências  de  audiência  que 

sustentam expectativas em relação às emissoras.
22 O trabalho de Fechine (2008) identifica em quais condições regimes de sentido produzidos 

pela transmissão direta, relacionados a determinados tipos de interação entre sujeito e objeto, podem ser 
considerados como modos de presença. A autora faz a análise do telejornal SPTV, tendo como referência 
o percurso teórico de Eric Landowski que propôs uma semiótica das experiências sensíveis ou semiótica  
de presença, em que o enunciado é o próprio ato, a enunciação, como objeto semiótico que assume tal  
condição na experiência do contato direto, sensorial e somático entre sujeito e objeto. Outra influência  
destacada pela autora foi da fenomenologia, presente no pensamento do filósofo Mearleau-Ponty, sobre a 
percepção e significação.



A ritualidade e a interação se expressam em 19/5/10:

Daniela: olá, bom dia, seja bem vindo ao nosso Manhã Maior. Hoje nós preparamos  

um programa gostoso. Bom dia, Keila.

Keila:  bom dia.

Arthur:  bom dia, meninas, programa delicioso.  Hoje, nós temos diversas atrações e  

você vai ficar grudado na televisão acompanhando o Manhã Maior.

Keila: é verdade,  você que está em casa vai curtir muito o programa de hoje.  Esse  

friozinho que está em São Paulo, então, você nem saia da cama, só presta atenção nos  

detalhes do que vem por aí para ficar aí com a gente.

A realização do  ao vivo é um dos modos em que a situação de interação na 

transmissão  direta  é  mais  explorada  no  Manhã  Maior.   No  chamado  ‘furo’  de 

reportagem, apontado como exemplo, antes, em 19/5/10, sobre o evento ‘Corpos – a 

exposição’, em São Paulo, o ao vivo é fortemente explorado pelo programa, estendido 

ao máximo, de modo a acompanhar os desdobramentos temporais da própria duração do 

programa, através da simulação de uma conversa entre os apresentadores e o repórter, 

Edie Pólo, com duração de 5’36”, no primeiro bloco; 3’26”, no segundo e 4’54”, no 

terceiro bloco. O mesmo aconteceu no ao vivo, em 18/5/10, feito pelo mesmo repórter, 

do museu das invenções. Foram realizadas inserções de 4’44”, no primeiro bloco, e de 

7’49”, no terceiro e penúltimo bloco.

 Mas o ao vivo é enfatizado, também, quando é utilizado para exibir eventos 

produzidos pelo programa, a exemplo do que aconteceu em 9/3/10, em que a situação 

comunicativa de tempo real para a realização de um desfile foi destacada já na escalada: 

Por isso mesmo, nós do Manhã Maior preparamos um superdesfile, ao vivaço, aqui no 

nosso programa que vai ser um desfile de pijamas.

A  extensão  da  duração  de  reportagens  e  entrevistas  é  parte  do  sentido  de 

interação, de presença continuada do programa, para cativar o telespectador e fazê-lo 

seguir  os desdobramentos das ações nos espaços e esferas temporais,  que ganham o 

sentido  de  uma  presença  que  se  instaura  e  interage.  A  interação  constituída  no 

programa, com o sentido de contato direto com a realidade que se desdobra no espaço 

da  casa  e  no  tempo  da  manhã,  é  utilizada  também  para  estratégias  comerciais  da 



comunicação  mercadológica,  a  exemplo  do merchandising,  uma  das  ferramentas  do 

marketing.  O  merchandising  é  apontado  pelos  especialistas  como  uma  ação  de 

valorização do produto no ponto de venda, de modo a estimular os impulsos de compra 

do  consumidor.  A  utilização  dos  apresentadores  diretamente,  quando  assumem  a 

divulgação, ou indiretamente, quando se colocam ao lado dos profissionais de venda, no 

momento da apresentação da produção, canaliza para o produto anunciado a confiança 

que os apresentadores conquistaram junto à audiência (PINHO, 2001). O cenário que 

instala,  discursivamente,  o  ambiente  doméstico  como  espaço  para  a  partilha  é 

transfigurado, no instante do merchandising, em ponto de venda, através da exibição, 

em caracteres na tela, de formas de compra acessíveis de casa, seja por telefone ou pela 

internet. 

Apesar de comum aos programas de variedades matinais, o merchandising no 

Manhã Maior é excessivo e abrupto. O anúncio é antecipado pelo próprio apresentador 

que faz a promoção ou chama o outro apresentador para fazê-lo como se fosse uma 

“dica” ou “é com você, agora”, com um corte na abordagem em curso. Com a ausência 

de  elementos  de  conexão  textual  e  discursiva,  o  merchandising  torna-se 

descontextualizado, revelando a sua condição de algo externo ao programa e ao mundo 

constituído,  discursivamente.  Em 18/5/10,  no  segundo  bloco,  foram realizadas  duas 

inserções,  após  a  chamada  do  RedeTV!  Esporte,  a  dos  serviços  de  uma  clínica 

odontológica e uma dos produtos Dr. Hollywood by Daniela Albuquerque, com uma 

propaganda. O merchandising é finalizado por Daniela: “Eu recomendo”.

Mosaico

A possibilidade de inserir todos os temas e assuntos da vida social esta expressa na 

própria etiqueta programa de variedades que confere um caráter de mosaico, mas ganha 

contornos  específicos  pelo  modo  como  articula  partes  como  exibição  das  mais 

tradicionais ou convencionais formas de diversão àquelas que se orientam por marcas 

do relato jornalístico.  Esse embaralhamento está presente no programa como um todo e 

se expressa nos blocos. Em 9/12/10, em homenagem ao dia do palhaço no primeiro 

bloco, foi exibida uma reportagem, do repórter Marcelo Batista, com duração de 8’23”, 

sobre a vida de artistas do circo, seguida de outra, de 3’08”, sobre a originalidade de um 

grupo teatral que organiza espetáculo em um circo de pulgas para as crianças, com uma 

cabeça que só construía a expectativa (Keila (plano americano): você vai ver agora ‘um  



circo  bem  diferente’).   O  bloco  foi  fechado  com  performances  de  dois  palhaços, 

ocupando mais 3’32” do programa.

No  dia  internacional  da  mulher,  em  8/3/10,  o  tema  orientou  a  exibição  de 

reportagem com sonorização, efeitos de imagem e duração de 10’19’, sobre conquistas 

femininas  no  mercado  de  trabalho  e  entrevistas  com  mulheres  de  variadas  esferas 

sociais. Em seguida, foi iniciada a entrevista com as cantoras Fernanda Porto e Marina 

Elali, identificadas como artistas que começavam a se destacar no cenário musical. Cada 

artista  foi  apresentada  por  uma  reportagem  sobre  sua  trajetória  profissional,  com 

imagens de shows e clipes, com duração de 4’10” e 4’28”, respectivamente. 

Não há uma regularidade  em relação ao acento à informação jornalística  ou no 

entretenimento  no  início  do programa,  mas,  à  semelhança  do  que acontece  com os 

telejornais,  o  encerramento,  sempre,  envolve  situações  de  leveza  e  descontração.  A 

ênfase na descontração se expressa com apresentações musicais, o Baú das Celebridades 

ou Momento Fama ou a conversa com a apresentadora do RedeTV! Esporte, exibido 

após o Manhã Maior.

Estilo cor de rosa 

O Manhã Maior tem como principal marca de seu estilo o caráter feminino de um 

tipo de visão do mundo que sintetiza o modo como a produção ordena e articula as 

diversas partes do programa. Apesar de trazer, ao longo dos quatro blocos, temas mais 

sérios como parte da cobertura noticiosa, realizada a partir de valores que identificam o 

jornalismo,  a  exemplo  de interesse público  e  objetividade  e  de uma apropriação do 

conceito  de  valor  notícia,  através  de  notas  cobertas,  notas,  entrevistas  jornalísticas, 

reportagens jornalísticas e  ao vivo, há uma valorização exacerbada do seu caráter de 

divertimento para mulheres. 

O acento da questão de gênero não é um pressuposto devido ao vínculo com a 

linhagem de produções voltadas para a mulher, que permanece como a audiência mais 

configurada no endereçamento. O direcionamento às mulheres como público alvo não 

se configura  apenas  pelo  protagonismo das  apresentadoras  e  a  indiferença  quanto  à 

presença de um homem na apresentação. Cabe, no entanto, identificar os termos em que 

a condição feminina é posicionada na produção.



A posição conferida a Daniela e o vínculo da apresentadora com um perfil de 

mulher que dedicada aos cuidados com a beleza e o corpo e com o ritual de conquista 

do homem, se expressa de várias formas e tem importância destacada na relação que o 

programa  assume  com  a  audiência.  É  deste  lugar  de  mulher  contemporânea,  de 

contornos  específicos,  que  ela  tem  sua  presença  silenciada  em  muitas  entrevistas 

relacionadas a temas mais densos, como o caso do assassinato de Mércia Nakashima, 

por exemplo, e, ao contrário, evidenciada em outras temáticas.  A apresentadora assume 

entrevistas  sobre moda,  como no desfile  de pijamas (9/3/10)  e  de trajes masculinos 

(19/5/10), no ao vivo com Solange Frazão (17/5/10), a exclusividade do merchandising 

e assinatura dos produtos Dr. Hollywood.

A posição de mulher que se coloca na condição de objeto do desejo masculino se 

expressa  na  posição  assumida  por  Daniela  na  conversa  sobre  pesquisa  realizada  na 

Inglaterra que concluiu que os homens que traem mais têm o quociente de inteligência 

mais  baixo,  em  9/3/10.  Os  três  apresentadores  conversaram,  antes  da  exibição  de 

reportagem  com  enquete,  quando  Keila  perguntou  o  que  Daniela  achava  e  esta 

respondeu: “se tem um caviar na sua casa, você vai comer sanduíche fora de casa?

Ao contrário do que seria esperado, o acento no feminino não é construído pela 

relação com os preparos culinários na cozinha, já que, apesar de ter uma cozinha cênica, 

o programa não tem um quadro fixo para demonstração de receitas. E mesmo quando o 

tema é explorado, a apresentadora Daniela Albuquerque assume o papel de quem está, 

também,  aprendendo,  como  a  audiência.  Foi  o  que  aconteceu  em  18/5/10,  com  a 

preparação de panquecas,  que durou 17’52”,  em que Daniela  acompanhou a receita 

executada  por  Gabi  Gradim,  chefe  de  cozinha  e,  depois,  fez  a  cena  esperada  de 

experimentar o prato.

 O  Manhã  Maior  expressa  um movimento  carregado  de  disputas  sociais  na 

sociedade,  entre  tradição e  formação segundo Williams23 (1971), ao retomar valores 

23 O autor apresenta as tradições, instituições e formações como aspectos de qualquer 
processo cultural relacionados com a organização e interligação de valores, práticas e 
significados que a hegemonia, como um processo ativo, incorpora numa ordem social efetiva. 
Longe de considerá-la como parte do passado, inerte, a tradição é explicada por Williams como 
uma força modeladora e seletiva que revela as pressões e limites dominantes e hegemônicos 
para ratificar a história e a cultura no contemporâneo. As instituições são analisadas como a 
base do hegemônico, como a seleção de um tipo específico de incorporação de significados, 
valores e práticas em aprendizados necessários. As formações, para o autor, são movimentos 
e tendências conscientes, artísticos, literários, filosóficos ou científicos que se relacionam com 
estruturas sociais reais e não se identificam com os valores das instituições. (WILLIAMS, 1971, 
p. 118)



sociais do passado, vencidos com a emancipação das mulheres.  É o que a antropóloga 

Mirian Goldenberg chama de ‘a volta do cor de rosa’  que orienta uma cultura em que 

predomina o rosa nas roupas, o cuidado obsessivo com o corpo, a espera romântica pelo 

casamento com o homem imaginado e o excesso de referências no diminutivo entre as 

mães,  na  conversa  com e  sobre  suas  filhas.  “Chegamos  à  conclusão  de  que  o rosa 

representa um modelo feminino que parecia ter sido completamente abolido nos anos 

1970 pelas mulheres que desejavam ser “meio Leila Diniz”: livres, fortes, poderosas, 

sexualmente ativas, donas do próprio corpo”. (GOLDENBERG, 2010, p.86) 

O uso de palavras no diminutivo é frequente no programa, pelas apresentadoras 

Keila e Daniela, mas, especialmente, pela última. Em 17/5/10, Keila usa o diminutivo e 

destaca a maternidade como referência entre os relatos noticiosos de política, polícia e 

internacional, apresentadas por Eduardo Campos. Ela faz o seguinte comentário: você  

vê Eduardo que  bonitinho [sorrindo].  O maior problema mesmo foi essa reportagem  

sobre as creches. Você preste muita atenção quando colocar seu filho numa creche,  

justamente para que não haja nenhum tipo de problema, como esse que nós vimos na  

reportagem. Em 19/5/10, após a reportagem sobre vendas de álbum da Copa do Mundo, 

Daniela comenta: “hoje mesmo, eu vou atrás do meu  albinho, me deu uma vontade  

danada [...]”. Em 4/10/10, a apresentadora usa o diminutivo recorrente no programa, na 

passagem de bloco: “a gente tem uma  paradinha, [...] um minutinho só, não sai daí  

não, tá?”

A condição de programa feminino no Manhã Maior não repete as referências das 

matrizes culturais baseadas no vínculo da mulher com as preocupações com os afazeres 

da cozinha,  da casa e os cuidados com os filhos e o marido,  restritamente.  Há uma 

atualização destes sentidos em novas formulações que expõem posições ambíguas da 

mulher contemporânea, revelando sentidos em disputa nas práticas sociais do cotidiano. 
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