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RESUMO 

 

Esta pesquisa se insere nas discussões que envolvem o tema da identidade cultural traduzida 
em programas de televisão. O recorte do estudo tem como questão norteadora a identidade 
cultural do programa Patrola, exibido aos sábados às 11h30mim na Rede Brasil Sul de 
televisão (RBS-TV). A problemática do trabalho questiona a forma como o programa traz 
elementos da identidade regional na linguagem adotada pelos apresentadores e nas temáticas 
abordadas. O objetivo geral busca compreender como os elementos apresentados no programa 
Patrola são definidores de uma identidade cultural regional. A escolha deste tema se deu 
através da percepção de que a programação da RBS TV está cada vez mais abrindo espaços 
para programas locais e regionais. O Patrola apresenta, entre outras temáticas, o gaúcho e seus 
diferentes estilos de vida. Trata-se de um programa produzido/construído por gaúchos com 
estratégias de aproximação, identificação e pertencimento, através da linguagem dos 
apresentadores e das temáticas abordadas. O percurso metodológico baseia-se em processos 
observacionais qualitativos e da técnica de análise de discurso. Foram estudadas quatro 
reportagens apresentadas em programas aleatoriamente escolhidos. Como suporte na 
formação do quadro teórico, tem-se autores como Stuart Hall, Nilda Jack, Fábia Dejavite, José 
Aronchi de Souza e Patrik Chareaudeu, entre outros. 
 

Palavras-chave: Televisão. Infotenimento. Regionalismo. Identidade Cultural. 
  

 

ABSTRACT 

 

This research is part of the discussions involving the theme of cultural identity translated into 
television programs. The outline of the study is the guiding question of cultural identity 
program Patrola shown on Saturdays at 11am and 30mim in South Brazil Network Television 
(RBS-TV). The work investigates the problem of how the program brings elements of 
regional identity in the language adopted by the presenters and the topics addressed. The 
overall objective seeks to understand how elements are presented in the program Patrola 
defining a cultural identity. The choice of this theme was made through the perception that 
RBS TV programming is increasingly opening up spaces for local and regional programs. The 
program presents the gaucho and their different lifestyles. This is a program produced / built 
by gauchos with strategies to approach and identification through the language of presenters 
and topics. The methodological approach is based on processes and qualitative observational 
technique of discourse analysis. The study involved four stories presented in randomly 
selected programs. How to support the formation of the theoretical framework has writers like 
Stuart Hall, Nilda Jack, Fábia Dejavite, Aronchi José de Souza and Patrik Chareaudeu, among 
others. 
 

Keywords: Television. infotainment. Regionalism. Cultural Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo reflete sobre os modos como o programa Patrola, da RBS TV/RS 

representa a identidade gaúcha através da análise das linguagens publicizadas pelos 

apresentadores e das temáticas abordadas. Buscou-se, com este trabalho, atender duas 

motivações pessoais: inicialmente, em razão da identificação com o programa a partir do 

gosto da cultura gaúcha e do contato/amizade estabelecido com os apresentadores Ico Thomaz 

e Luciano Potter, inclusive, fazendo uma pequena participação no programa no ano de 2010, 

em Caxias do Sul, durante o Intercom (Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação); 

depois, pelo fato de já estar estagiando em televisão, área que pretende-se seguir depois de 

formada. 

 O programa Patrola tem características muito próprias. Uma das principais é percebida 

com muita clareza: uso de expressões gaúchas durante o programa. Este processo ocorre, 

provavelmente, pelo fato do programa ser produzido/construído por gaúchos e destinado ao 

público rio-grandense. Um dos focos observados no programa Patrola é a busca em 

estabelecer vínculos com o telespectador através da linguagem regional e de temáticas que 

identifiquem o gaúcho. 

 A partir deste cenário, a pesquisa tem como questão norteadora a seguinte indagação: 

De que forma o programa Patrola traz elementos da identidade gaúcha na linguagem usada 

pelos apresentadores e de que forma o gaúcho é representado nas temáticas da pauta adotada? 

Neste sentido, o trabalho busca investigar os modos como a identidade gaúcha é transmitida a 

partir de duas categorias: da linguagem dos apresentadores e das temáticas desenvolvidas. 

 Isto posto, o intuito do trabalho é compreender por quais elementos discursivos o 

programa Patrola representa elementos da identidade gaúcha nas temáticas abordadas e na 

linguagem adotada pelos apresentadores. Justifica-se a escolha deste objeto empírico pela 

repercussão que este programa representa na grade de programação da RBS TV quando foi 

lançado, há 13 anos atrás1. Na época, significou uma revolução na linguagem, nos cenários, 

nas temáticas, reconfigurando um novo jeito de apresentar informações aliadas ao 

entretenimento, ou seja, o que hoje chamamos, academicamente, de infotenimento. 

 O interessante é que o Patrola continua no ar, se renovando, mas mantendo suas 

características de origem, quando estreou, na RBS TV RS em abril de 1999, e está há mais de 

13 anos no ar, ininterruptamente. A aceitabilidade do programa sinalizou para um processo de 

                                                 
1 Segundo informações do site oficial do programa. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/ 
patrola/noticia/2011/12/patrola-confira-o-perfil-dos-apresentadores-do-programa.html>. 
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extensão de fronteiras: em abril do ano de 2000, já estava consolidado entre o público jovem e 

passou a ser produzido também em Santa Catarina.  

 O Patrola atrai um público de todas as tribos que se identifica com a linguagem 

dinâmica e descontraída do programa. Aborda matérias sobre comportamento, cultura, 

conhecimento geral, cobertura de shows, festas, moda, esportes, entrevistas e curiosidades, 

normalmente vinculadas às práticas do Estado do Rio Grande do Sul ou das tradições sulistas, 

embora tenha pautas nacionais e internacionais produzidas de acordo com a linha editorial do 

programa que privilegia o jeito gaúcho. Todos esses assuntos são tratados de uma maneira 

informal para um público contemporâneo e, é claro, localizado no RS. Trata-se de um modo 

irreverente, com uma linguagem permeada por gírias, por operações discursivas que 

privilegiam o humor, a irreverência sem, no entanto, perder as “raízes” da origem do 

programa. Ou seja, produzido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que é 

reconhecido, em todo o País como em todo Estado, que tem uma forte identidade cultural. 

 O presente trabalho estrutura-se em quatro blocos: na Introdução, apresenta-se 

brevemente o programa, os objetivos da pesquisa, a justificativa do objeto de estudo e a 

indagação norteadora. Fala-se também das motivações pessoais. No capítulo Fundamentação 

Teórica, reflete-se sobre a televisão e suas especificidades, em especial, sobre a grade de 

programação televisiva voltada aos programas regionalistas, visando refletir sobre como a 

cultura regional se insere nos processos de identificação e representação social. 

Neste capítulo situa-se o veículo tevê a partir de questões fundamentais do estudo 

como identidade, representação social e regionalismo. Estes conceitos fundamentais no 

trabalho são pensados a partir de autores como Nilda Jacks, José Aronchi de Souza, Fábia 

Dejavite, Stuart Hall entre outros.  

 O terceiro capítulo aponta os processos metodológicos da pesquisa proposta. Assim, 

explica-se a natureza da pesquisa, as técnicas utilizadas e o objeto empírico. Finalmente, no 

capítulo quatro, encontram-se as discussões do estudo a partir das análises dos programas. 

Deste conjunto de dados, o trabalho encaminha-se para as considerações finais que traduzem 

o jeito de ser gaúcho no Programa Patrola. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 IDENTIDADE CULTURAL 

  

O conceito de identidade cultural é algo que vai além de uma definição concreta. 

Grosso modo, podemos dizer que significa um conjunto de traços e características que 

identificam um grupo social, distinguindo-o dos demais grupos. As identidades se fazem 

existentes a partir dos atributos oferecidos na linguagem e no sistema simbólico em que são 

representadas, sendo assinaladas principalmente pela diferença. Desta forma, podemos 

afirmar que a diferença é necessária, além de ser uma das concepções essenciais para melhor 

entender o processo de aperfeiçoamento cultural das identidades. 

 Deste modo, as identidades são fabricadas através da diferença, essa formação da 

diferença pode acontecer tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por 

formas de exclusão social. A identidade, então, não é o oposto da diferença: a identidade 

depende da diferença.  

 Para Hall (2004), a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo que nasce com o indivíduo, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado. Ela permanece 

sempre incompleta, está sempre em “processo”, sempre sendo formada. Assumimos que a 

identidade é imaginária, social, formada no interior da representação; que os sujeitos 

identificam-se com os sentidos produzidos por uma espécie de grande narrativa, construindo, 

assim, suas identidades. Conforme completa Hall (2004, p. 12-13):  

 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”, formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e 
não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro 
de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 

 

 Segundo Filipe os meios de comunicação são importantes construtores da realidade e 

das identidades e, mesmo tendo contribuído historicamente para a comunicação de uma 

cultura global homogênea, têm também desempenhado papel na transmissão de identidades 

plurais, híbridas e até contribuído para a concretização ou resistência dessas culturas e 

identidades. Assim, Hall (2004) define identidades culturais como aqueles aspectos de nossas 

identidades que surgem em nosso “pertencimento” e sugere o termo “identificação” para 
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entender como se dá esse “pertencimento”. Hall (2004) ainda argumenta que, à medida que as 

culturas estão mais expostas com a globalização, é difícil mantê-las puras, sem interferência. 

 A relação entre cultura regional e indivíduos forma uma identidade. Fatores históricos, 

geográficos, econômicos e sociais influenciam nas especificidades culturais dos habitantes de 

uma região, num processo bastante dinâmico. As décadas de 80 e 90 se encarregaram de 

mostrar que, quanto mais a globalização avança, mais se retrata a questão da tradição, nação e 

região. O fato é que o processo de urbanização cresce a cada dia, e as redes de comunicação 

de massa interagem cada vez mais, um dos fatores que aprofunda a uniformização dos hábitos 

e atitudes da população (JACKS, 2003).  O que ocorre é uma apropriação das culturas 

regionais pela mídia, que as devolve ao público com nova roupagem, resultado também de 

uma mercantilização. “Nesse movimento, novas identidades são forjadas, e a mídia pode 

homogeneizar ou fortalecer as culturas regionais e, portanto, criar novas identidades culturais. 

E como os meios de comunicação de massa são influentes na sociedade atual, seu papel na 

criação (recriação) ou reforço de identidades é grande”(FILIPE, 2010) 

Em seu artigo ‘Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual’, Kathryn 

Woodward (2000) aponta que a representação atua simbolicamente para classificar o mundo e 

as relações no seu interior. Para ela, as identidades culturais precisam de conceitualização a 

fim de que se possa compreender como funcionam e dividi-las em diferentes dimensões.  A 

identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica 

relativamente a outras identidades “na afirmação das identidades nacionais, por exemplo, os 

sistemas representacionais que marcam a diferença podem incluir um uniforme, uma 

bandeira” (WOODWARD, 2000, p. 20). No caso da identidade regional, como a que se 

pretende analisar, as marcas estão na fala com sotaque, na vestimenta, em hábitos e atitudes e, 

até mesmo, na produção de conteúdo. 

Castells (2006, p.16) entende identidade como “o processo de construção com base em 

um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) 

qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes significáveis”. E, significado, como “a identificação 

simbólica, por parte de um ator social, definalidade da ação praticada por tal ator”. 

Castells (2006, p.23) afirma que, de um ponto de vista sociológico, “toda e qualquer 

identidade é construída”, e também que 

 

a construção de identidades vale-se da matéria prima fornecida pela história, 
geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 
por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. 
Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 
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sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 
projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
espaço/tempo (CASTELLS, 2006, p. 23). 

 

Desde modo, entende-se que a identidade é algo que pode ser adquirida com o tempo e 

depende de vários fatores. 

 

2.2 REGIONALISMO 

 
 A relação entre a mídia do Rio Grande do Sul e a identidade cultural – no caso 

específico, a gaúcha – intensifica-se nos anos 80, num contexto de movimentos culturais de 

fixação da identidade cultural gaúcha (JACKS, 2003). Nesse período, a indústria cultural 

gaúcha despertou para um fenômeno que acontecia no Estado desde a metade do século, o 

renascimento do gauchismo, através dos movimentos Tradicionalista e Nativista. 

 Esses movimentos culturais ocorreram no Rio Grande do Sul desde o século XIX e 

buscavam a afirmação da identidade regional. Num contexto nacional, a cultura regional 

gaúcha faz parte de um grupo de fortes representantes que acreditam estar constituídos de 

uma diversidade cultural vinda das muitas identidades regionais. 

 A correlação entre cultura regional e indivíduos forma a identidade. Fatores históricos, 

geográficos, econômicos e sociais influenciam nas especificidades culturais dos habitantes de 

uma região, num processo bastante dinâmico. Jacks (2003) cita Oliven (1984) no seu livro, e 

este relata sobre o renascimento do gauchismo:  

 

Muitos supunham estar praticamente desaparecido, mas o surgimento do gaúcho é 
responsável pela existência de aproximadamente 1.350 centros de tradições no Rio 
Grande do Sul e mais 500 em outros estados brasileiros e no exterior, mais de 40 
festivais de música nativista, envolvendo um público de aproximadamente um 
milhão de pessoas, a constituição de um mercado musical que vende cerca de dois 
milhões de discos por ano, e de vários rodeios (OLIVEN, 1984, apud JACKS, 2003, 
p.24). 
 

 O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) começou no final da década de 40 e atua 

até hoje, sendo o que mais influenciou na caracterização da cultura regional gaúcha, pelo 

esforço na preservação das raízes. No início da década de 70, surge o Movimento Nativista 

gerado no interior do Tradicionalismo, pretendendo a renovação da cultura regional, até então 

presa aos princípios tradicionalistas, que impediam a evolução das formas musicais e 

poéticas, entre outras manifestações. Assim, a cultura regional gaúcha reviveu, através do 

Nativismo, a força de suas tradições e, quando já apresentava sinais de saturação, no final da 



 12 

década de 80, o movimento foi alcançado pelos efeitos da globalização, que fazem surgir a 

construção, reconstrução e fortalecimento de múltiplas identidades no mundo inteiro, 

mantendo-o atualizado como questão (JACKS, 2003). 

 A autora acrescenta, ainda, que cultura regional “é um dos fatores de determinação de 

práticas culturais que diferenciam determinado grupo, fornecendo-lhes uma identidade 

própria” (JACKS, 2003, p. 10). O Rio Grande do Sul fomenta a cultura a gaúcha. Essa é que 

fornece a simbologia usada para firmar a identidade regional perante as demais regiões do 

país. A cultura, portanto, está ligada à vivência cotidiana e passa por transformações da 

realidade social. É fruto da ação, a qual dá orientação e significação para as representações 

simbólicas.  

 No interior, principalmente, a figura do gaúcho é vista como aquele homem que vive 

na campanha, usa bota, bombacha e lenço no pescoço. Aquele para o qual o chimarrão é 

indispensável, assim como o churrasco e o cavalo. Mas a cultura gaúcha propriamente dita 

não é representada somente pelo tradicionalismo. Hoje, os principais locais de vivência 

simbólica dessa cultura regional são os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs), a escola e os 

meios de comunicação de massa. Assim, esse gaúcho tradicionalista não será esquecido, 

apenas, também pode ser visto nos dias de hoje, através do jovem contemporâneo, suas 

atitudes, modo de vida, gostos e preferências. Não deixando de lado jamais sua essência, tudo 

isso tem a ver com a relação rural-urbano.  

 No Brasil, até bem pouco tempo, valorizava-se tudo que é urbano e que era visto como 

simbolizando a modernidade. O rural era algo a ser superado.  

 

Os movimentos tradicionalista e nativista, embora surgidos na capital do Rio Grande 
do Sul através de pessoas de classe média e com instrução universitária, valorizam 
justamente o rural e o passado. Eles são, de certo modo, precursores de uma 
tendência que se verifica no Brasil nos últimos anos quando o processo de 
urbanização se consolidou e quando começa a se desenvolver um culto do rural, 
através de temática de telenovelas, do estilo country, da proliferação de festas de 
peões boiadeiros, etc (JACKS, 2003, p. 12). 

 

 Essa identidade mostra o quanto o Rio Grande do Sul é importante para a formação de 

tribos, uma forma de se tornar pertencente a algo. O gaúcho é uma pessoa que carrega desde 

que nasce costumes, sotaque e expressões fortes do Estado. Todo filho do Rio Grande do Sul 

é chamado de gaúcho. Mas, para ter a honra de assim ser chamado, com o mérito e o respeito 

que a palavra impõe, deve preservar suas tradições.  
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2.3 IDENTIDADE GAÚCHA E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

  

 Entre as indústrias culturais, a televisão ocupa um lugar relevante devido à sua extensa 

cobertura e penetração entre todas as camadas da população e por ter participação na 

divulgação cultural e na formação de identidades. A televisão precisa ser compreendida como 

parte sociedade e da cultura contemporânea, visto que não é simplesmente um meio técnico 

de comunicação, mas um agente cultural. É indispensável destacar, portanto, que em tempos 

de globalização, questões como região, tradição e cultura regional estão sendo abordadas. 

Mesmo com o acesso rápido e imediato às informações sobre o que ocorre pelo mundo, 

através de tecnologias como a Internet, as pessoas continuam fortemente identificadas com as 

suas raízes e necessitam de marcos de referência próximos delas. Neste sentido, a 

programação regional é um espaço de reconhecimento para a população. 

 A mídia, de uns tempos para cá, passou a mostrar programas mais voltados para o 

gaúcho. Nilda Jacks (2003, p. 14-15) completa: “[...] a cultura regional virou moda e se 

estendeu a toda população, que anteriormente renegava seus valores tradicionais por 

considerá-los ‘grossura’”. Esse crescente interesse também ajuda a explicar o consumo de 

produtos culturais voltados a temáticas gaúchas: programas de televisão e rádio, colunas 

jornalísticas, revistas e jornais especializados, editoras, livros, livrarias e feiras de livros 

regionais, publicidade que faz referência direta aos valores gaúchos, bailões, conjuntos 

musicais, cantores e discos, restaurantes típicos com shows de músicas e danças, lojas de 

roupas gauchescas, etc. Trata-se de um mercado de bens materiais e simbólicos de dimensões 

muito significativas que movimenta grande número de pessoas e recursos, e que, pelo visto, 

está em expansão. 

 Embora sempre tenha havido consumo de produtos culturais gaúchos, a venda era 

menor e estava mais concentrada no campo nas áreas rurais. A novidade é constituída pelos 

jovens das cidades, em boa parte da classe média, faz pouco que tomam chimarrão, vestem 

bombachas e curtem música regional, hábitos que perderam o marca de “grossura”. Podemos 

dizer que, hoje, o gaúcho não é aquele que usa bombachas e que ainda fala grosso, mas sim 

aquele gaúcho contemporâneo, que não perdeu seus hábitos. Os costumes campeiros entraram 

na vida urbana, isso quer dizer que a cultura tradicional não está concentrada somente no 

Centro de Tradições Gaúchas, mas adquiriu uma vida moderna, unindo tecnologia e tradição. 

Hinerasky (2002, p. 17)acrescenta: 
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Evidenciam-se novas tendências na programação da Rede Regional da RBS TV, a 
partir do final dos anos 90. Especificamente em 1999, nota-se que a orientação da 
programação da emissora mudou. Foram criados e produzidos novos programas, de 
diferentes temáticas. Considerando a produção estadual, constata-se que, em geral, 
na década de 90, a representação do gaúcho da Campanha passou a ter menos 
destaque, apesar de se manter em espaço diferenciado. Houve um aumento da 
valorização das questões jovens e urbanas e a introdução da dramaturgia na 
programação. 
 

 No caso do Rio Grande do Sul, temos um regionalismo constantemente lembrado e 

presente de formas diversas, inclusive em produtos midiáticos, tanto na televisão, quanto no 

rádio e na Internet. Contudo, esses produtos se intensificam, provocando alguma mudança de 

comportamento social. Nesse processo, a constituição da identidade gaúcha é projetada do 

passado e cria práticas no presente, as quais se associam a outras práticas contemporâneas e 

até globalizadas. Hinerasky (2002, p. 1-2) completa: 

 

As emissoras da RBS TV/RS abrangem universos culturais muito variados. Dois 
aspectos caracterizam o contexto histórico-cultural da televisão regional no Rio 
Grande do Sul. Primeiro: diferentes grupos étnicos fazem parte da formação 
histórica e cultural do Estado (italianos, alemães, espanhóis, portugueses, 
holandeses, poloneses, judeus, árabes, japoneses, africanos, entre outros). Além 
disso, as migrações internas deram origem a misturas culturais. Segundo: a 
população nascida no RS compartilha traços de uma cultura “propriamente” gaúcha, 
onde o gaúcho da Campanha é a representação oficial, apesar de muitos grupos 
manterem tradições culturais das várias etnias presentes no Estado. 

 

 O desafio da grade televisiva gaúcha está em abrir espaços para programas voltados 

para o compartilhamento de diferentes culturas que coexistem no RS, uma vez que a 

colonização do Estado foi feita por diferentes grupos étnicos. Esta convivência cultural, 

histórica e social resultou numa identidade de múltiplas características, evidenciando os 

modos de vida do gaúcho. Apresentar com criatividade e representatividade este jeito de viver 

no Estado é a proposta do programa Patrola, que inaugurou, há treze anos, uma nova 

linguagem na tevê. 

 

2.4 A TV E SUAS LINGUAGENS 

 
No jornalismo, cada dispositivo midiático, produz uma linguagem própria e peculiar 

em razão das especificidades de cada um dos meios. Resumidamente, pode-se sinalizar que o 

radiojornalismo apresenta uma linguagem fácil, simples e objetiva; o jornalismo impresso 

utiliza-se da linguagem formal; o jornalismo online, no dinamismo do hipertexto, tem 

características próprias e a linguagem para a TV é focada na combinação e 

complementaridade do texto e imagem produzindo clareza na informação.  
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Em consequência, o texto na TV privilegia a coloquiedade, tornando-se, assim, claro e 

objetivo. O jornalista é um contador das histórias cotidianas que busca envolver o 

telespectador com as informações diárias, buscando dar conta das necessidades de atualização 

dos receptores. É comum, nos telejornais, a união da imagem e da fala para pedagogizar a 

informação, tornando-a inteligível ao telespectador. Segundo Emerim (2006), a televisão por 

utilizar a linguagem imagética, textual e sonora recorre aos apresentadores para criar os elos 

entre textos, imagens e sons. Inclusive, também os próprios apresentadores têm um papel 

significativo na condução da informação, pois a forma de apresentarem-se, vestirem-se e falar 

produzem sentidos e passam significados ligados à temática que estão tratando. 

Quando nos referirmos à linguagem da televisão, estamos fazendo menção ao estilo de 

comunicação verbal e visual. Pensamos, na verdade, no pensar do outro que nos assiste. 

Conforme afirma Preti (2006, p. 232): 

 

Na comunicação televisual, há dois pólos a considerar: de um lado, um falante e, 
de outro, um ouvinte, este representado por uma entidade coletiva – os 
telespectadores, que poderemos chamar de audiência. Como todo processo de 
comunicação falada, a mensagem lingüística da televisão deve levar em conta a 
categoria, o tipo de audiência, que regulará não só o desenvolvimento do tema, 
mas também as características da linguagem utilizada. Por outras palavras, todo 
programa de TV se define a partir de uma situação de comunicação imaginada 
por um produtor. 

 

 Isso significa pensar que a imagem e o discurso exercem um poder valioso diante do 

telespectador. É ali que ele se identifica com que está sendo dito e mostrado. Santos (2006) 

explica que o audiovisual está presente em nossas vidas e não é de hoje, por isso, a linguagem 

comum e simples é de melhor entendimento. O ritmo da televisão que também faz parte da 

composição de sua linguagem, é uma das principais características deste meio, já que vivemos 

sob esta cultura midiática televisiva. A televisão combina com a utilização simultânea de dois 

sentidos do ser humano, a visão e a audição.  

Este conjunto de linguagens sinaliza o poder motivador da TV enquanto meio de 

comunicação, pois estimula e provoca interesse e necessidade de ampliar os conhecimentos 

dos fatos.  

O rádio pode ser mais ágil, noticiar primeiro, mas é na TV que as pessoas vão ver o 

acontecimento através da imagem, vão se envolver com o fato e ampliar o conhecimento 

sobre o assunto. Só se faz TV com imagem, mas a palavra tem lugar garantido, o desafio é 

descobrir como e quando usar a palavra. As duas precisam casar de forma que não fique 

redundante o texto e a imagem. 
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 Pode-se dizer, também, que a televisão é um espaço de multiplicação dos espetáculos. 

Com a ajuda da Internet, a televisão faz com que o telespectador possa interagir nas redes 

sociais intensificando a cultura. Esse desenvolvimento se dá através das novas tecnologias de 

informação, em que o conteúdo da televisão fica disponível na Internet. Esta dependência da 

TV repercute: a cada década que passa, a mídia se torna cada vez mais comum e assume um 

papel maior na vida cotidiana. De certo modo, a mídia influencia na ação e reação das 

pessoas. Essa influência acontece em função do espetáculo que é feito no campo do 

entretenimento, informação, cultura e consumo.  

 Este contexto de dependência foi definido por Debord (apud KELLNER, 2001) como 

sociedade do espetáculo, que unifica e explica uma grande diversidade de acontecimentos 

superficiais. O autor diz que a mídia e a sociedade de consumo são organizadas em torno da 

produção e do consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais.   

Já Kellner (2003) defende que o espetáculo envolve os meios e os instrumentos que 

incorporam os valores básicos da sociedade contemporânea e servem para doutrinar o estilo 

de vida dos indivíduos. A televisão, desde a sua estreia nos anos 40, tem promovido o 

espetáculo do consumo. Por isso, é certo que, nos dias de hoje, a cultura do espetáculo se faz 

presente em todos os campos sociais, tanto na política, economia, cultura, esporte e, 

especialmente, na televisão. Para o autor, 

 

os espetáculos midiáticos pretendem mostrar e ditar regras de como as pessoas 
devem agir, se comportar e o que dizer. O espetáculo está invadindo todos os 
campos da nossa vida, nos tornando assim, maiores consumidores midiáticos. A 
avaliação de todo esse desenvolvimento deve ser feita com cuidado (KELLNER, 
2003, p. 143).  

 

Desta supremacia do espetáculo à informação, temos percebido a combinação híbrida 

do gênero infrotenimento. Ele é resultado de estratégias apelativas de criar vínculos entre 

emissor e receptor, unindo conhecimento, informação, humor e cultura. Esta receita está 

presente em programas de esporte, cultura e até em telejornais.  
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2.5 A TV E SEUS FORMATOS 

 

 A televisão brasileira possui, em sua programação, diversos formatos televisuais. Na 

indústria do audiovisual e no universo da televisão, os gêneros são compreendidos como 

categorias classificatórias através das quais se reconhecem os formatos televisivos dentro da 

programação (FECHINE, 2001). A própria diferença dos programas de televisão encarregou-

se de mostrar o quanto esse termo é eficaz. Podemos tratar os gêneros como categorias que 

norteiam a relação do audiovisual com o público. A partir disso, é o telespectador quem 

decide o que quer ver na TV. Os gêneros televisuais podem ser definidos como unidades da 

programação televisiva.  

 A programação de uma emissora é o resultado do modo como os programas são 

organizados em uma grade de exibição em função do dia da semana, do horário, do sexo e 

faixa etária, entre outros critérios. No caso específico da televisão, a noção de formato 

incorpora toda dinâmica de produção e recepção, a partir daquilo que lhe parece mais 

característico. Uma fragmentação que remete tanto às formas quanto ao nosso modo de 

consumi-las. 

 Segundo Fechine (2001) os formatos televisivos privilegiam o programa como a 

unidade básica de recepção da televisão: o espectador liga a TV para “assistir a algo”. Nesse 

caso, admite-se que o espectador possa estar em busca de determinados formatos, o que 

justificaria por si só a preocupação inicial e mais pontual com o reconhecimento dos modos 

de organização dos programas. Portanto, a “forma” é a característica que ajuda a definir o 

gênero. Vários formatos compõem um gênero de programa; esses gêneros de programa, 

agrupados, formam uma categoria. Na figura abaixo, extraída do livro ‘Debate: televisão, 

gêneros e linguagens’ (ARONCHI, 2006, p. 10), mostra a composição das categorias. 

 

 
Figura 1- Quadro extraído do livro Debate: televisão, gêneros e linguagens’, de José Aronchi 

de Souza, mostra as divisões dos programas televisivos 
Fonte: Aronchi (2006, p. 10). 
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 A figura acima revela que um gênero pode ter vários formatos. Esta explicação é 

melhor entendida  no manual de produção de programas desenvolvido pela British 

Broadcasting Corporation, a rede BBC da Inglaterra: 

 
Os programas devem: 1. Entreter; 2. Informar. O entretenimento é necessário para 
toda e qualquer idéia de produção, sem exceções. Todo programa deve entreter, 
senão não haverá audiência. Não implica entreter só no sentido de vamos sorrir e 
cantar. Pode interessar, surpreender, divertir, chocar, estimular ou desafiar a 
audiência, mas despertar sua vontade de assistir. Isso é entretenimento. Programas 
com o propósito de informar são necessários para toda produção, exceto aquela 
dirigida integralmente ao entretenimento (balés, humorísticos, videoclipe etc.) 
Informar significa possibilitar que a pessoa, no final da exibição, saiba um pouco 
mais do que ela sabia no começo do  programa, sobre determinado assunto ou 
assuntos (BRITISH BROADCASTING CORPORATION, 2006, p. 35). 
 

Isto significa pensar que informar e entreter são duas características essenciais hoje na 

televisão. No entanto, percebe-se que os programas de maior audiência são aqueles onde o 

público reconhece a informação como uma mensagem nova, cultural, importante para sua 

formação intelectual, mas de uma forma diferenciada, mais “leve”, algo que lhe divirta. Ou 

seja, que a informação não se torne algo de difícil assimilação, exigindo, no seu momento de 

consumo midiático, muita concentração e seriedade para entender o que é dito. 

 Em outro quadro, Aronchi (2006) esquematiza alguns exemplos de categorias: 
 

 
Figura 2 - Quadro também extraído do livro ‘Debates: televisão gêneros e  

Linguagens’, que descreve as categorias de programas televisivos 
Fonte: Aronchi (2006, p.12). 
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A partir deste esquema do autor, nota-se que a categoria entretenimento é alimentada 

por vários gêneros. Neste sentido, este estudo se apropria da proposta apresentada pelo autor e 

investiga como a categoria entretenimento se agrega a diferentes gêneros. Esta multiplicidade 

e diversidade de conteúdos explorados em programas de entretenimento tem se apresentado 

como um formato de grande aceitação do telespectador, tendo em vista que o público se 

tornou o maior consumidor do entretenimento. Decorrente deste “sucesso”, a maioria dos 

programas vêm se nutrindo desta união. 

Outro esquema proposto por Aronchi (2006) revela que as categorias são formadas por 

gêneros e vários gêneros constituem os formatos. No quadro abaixo, visualizamos o modo 

como o autor apresenta esses formatos televisivos: 

 

 
Figura 3 - Figura retirada do livro de José Aronchi, ‘Debates: televisão,  

gêneros e linguagens’, que define os formatos televisivos 
Fonte: Aronchi (2006, p. 19). 
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 Analisando o quadro acima, percebemos que os telejornais possuem os seguintes 

formatos: reportagens, enquetes, interação, entrevistas, entre outros. Também os programas de 

entretenimento não diferem muito desses formatos, na medida em que também se constituem 

das mesmas possibilidades que os telejornais: reportagens, enquetes, interações, entrevistas, 

entre outros. Entretanto, o modo como cada um deles é produzido, conduzido e finalizado é 

diferente, tornando-os produtos com objetivos e formatos diferenciados.   

 

2.6 INFOTENIMENTO 

 

 A televisão é dividida em categorias, gêneros e formatos. O termo mais “recente”, o 

infotenimento, surgiu durante a década de 80, mas só ganhou força no final dos anos 90, com 

a sociedade da informação. Acadêmicos e profissionais da área de comunicação começaram a 

empregar o termo como sinônimo daquele jornalismo que traz informação, prestação de 

serviço e, ao mesmo tempo, oferece diversão ao receptor (DEJAVITE, 2006). 

 O infotenimento tem mudado a forma do jornalismo factual. Devido à rapidez, 

interatividade e acessibilidade da comunicação, também está mudando o modo de como 

consumimos a informação. Segundo Dejavite (2006), o pesquisador Daniel Bell divulgou um 

novo paradigma e, devido essas mudanças, surge então a “sociedade da informação”. O que 

está acontecendo agora nada mais é do que uma revolução comunicacional, conforme a 

afirmação abaixo:  

 

Dessa maneira a sociedade da informação apresenta-se como o conceito mais atual 
do fenômeno em questão, sendo mais uma das etapas do desenvolvimento do 
capitalismo, porém, numa economia pós-produção em massa. Com ela, a 
informação, além de possuir um importante papel, passa a ser demassificadora, quer 
dizer, segmentada a um público cada vez mais específico (DEJAVITE, 2006, p. 25). 
  

 Com os avanços tecnológicos, a sociedade da informação está transformando a 

maneira como trabalhamos, comunicamos, compramos e descansamos. O entretenimento é 

um dos valores que se destaca desta nova realidade. Ficar em casa se tornou uma atividade 

prazerosa. “A multiplicação das alternativas de lazer, entretenimento e diversão caseira, 

proporcionadas pelas novas tecnologias, fez do lar algo muito mais atraente” (DEJAVITE, 

2006, p. 33). Antigamente, umas das formas de entretenimento, tanto para jovens como para 

adultos, eram os gibis, as palavras cruzadas e a leitura do horóscopo. Esse conteúdo não 

deixou de existir, mas, segundo a autora, perdeu sua força. 
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 Os meios de comunicação estão cada vez mais presentes e são influenciadores do 

nosso cotidiano. Informar e entreter, essas são as duas funções básicas da mídia. 

Tradicionalmente, ao jornalismo coube a função de noticiar e interpretar fatos, prestando, 

assim, um serviço à sociedade. E o entretenimento, por sua vez, ficava restrito aos outros 

gêneros midiáticos como as novelas, filmes e a ficção de modo geral. Porém, hoje, o que 

vemos é a interligação das duas vertentes: o “infotenimento”, neologismo resultante da união 

das palavras informação e entretenimento. O modelo adotado por muitos veículos de 

comunicação no fim do século XX vem ganhando força, espaço e audiência, sem restrição de 

formas e conteúdo. 

 Portanto, neste mundo moderno em que a comunicação tem presença constante e a 

informação é cada vez mais adquirida pelas pessoas, os veículos optaram em chamar a 

atenção do público de forma diferente. O casamento da informação com o entretenimento faz 

com que os programas televisivos passem a ganhar mais audiência, atingindo um maior 

público.    

 “Esse termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção editorial do papel de 

entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos que atende às necessidades de 

informação do receptor de hoje. Enfim, manifesta aquele conteúdo que informa com 

diversão” (DEVAVITE, 2006, p. 2). 

 Diante desse novo receptor, a mídia está mais atenta em relação ao papel que deve 

desempenhar na sociedade, transformando, assim, a dinâmica da criação das notícias. O 

jornalismo de infotenimento atrai o público pela forma que é produzido e mostrado, o 

conteúdo atende as necessidades básicas atuais das pessoas no geral. Com isso, devemos levar 

em consideração que o público se torna participante do que é veiculado na mídia.  

 

O receptor com seus novos princípios de receber a informação, exige que a notícia 
na atualidade, independente do meio em que estiver inserida, informe, distraia e 
também lhe traga uma formação sobre o assunto publicado. Esse tipo de conteúdo 
tem sido denominado de notícia light. Se as informações jornalísticas não tiverem 
essas características, não vão chamar a atenção da audiência. Por isso mais do que 
mero produto, tornaram-se um importante serviço (DEJAVITE, 2006, p. 68).  
 

Notícia light é entendida como aquele conteúdo rápido, de fácil entendimento, de 

circulação intensa e que pode divertir o receptor. É feita com uma linguagem comum e 

simples.  
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 O público está interessado em informações importantes que ajudem na interação 

social, na compreensão de si mesmo e do mundo que está ao seu redor. No fundo, o leitor se 

interessa pelo que lhe diz respeito.  

“Por mais que isso horrorize os críticos politicamente, as pessoas não querem só 

informação na mídia, mas também e fundamentalmente ver-se, ouvir-se, participar e contar o 

próprio cotidiano para si mesmas e para aqueles com quem convivem” (MAFFESOLI apud 

DEJAVITE, 2006, p. 76-77).  

A informação serve como cimento social: o leitor, ouvinte ou telespectador quer saber 

com frequência de coisas sérias, mas não menos importantes para a convivência social. 

Portanto, não quer dizer que o entretenimento se baseia de coisas fúteis, sem importância, ou 

com menos informação. Consome quem deseja, se informa e se diverte quem realmente aceita 

que o jornalismo de infotenimento pode ter essa união. 

 Os conteúdos que formam o jornalismo de infotenimento podem ser relacionados com 

cultura, cinema, música, rádio, celebridades, moda, shows, literatura, fotografia, jogos, 

curiosidades, turismo e assim por diante. Escrever para essa categoria exige atenção 

redobrada, mesmo sendo considerada um estilo fácil. O jornalismo de infotenimento não deve 

ser desvalorizado somente porque é considerado uma nova categoria.  

Os programas podem informar e entreter: 

 

Não podemos esquecer que o infotenimento é sinônimo de jornalismo ético, de 
qualidade e que, por isso, não deve ser tomado como um jornalismo menor por 
explorar o entretenimento. Devemos admitir que a atividade jornalística tem sim, a 
função de divertir (apenas de quase sempre ser apresentada ao público como algo 
sem humor e pesado). Esse papel interage perfeitamente com a sua função de órgão 
fiscalizador que promove a sociedade de seus cidadãos (DEJAVITE, 2006, p. 89). 
 

 Isso não quer dizer que o jornalismo factual está perdendo a credibilidade. O 

infotenimento é uma especialidade jornalística, o conteúdo é voltado para a informação e 

entretenimento. O que diferencia uma matéria “séria” da “não séria”, não é o conteúdo, mas 

sim a forma de mostrar a informação, pois Dejavite (2006, p.72) admite: “[...] não há como 

negar sua relevância que cresce a cada dia. Se o jornalismo negar para o público esse 

conteúdo estará também negando a sua missão principal: a de servir a sociedade”.  

 Estas reflexões são relevantes para analisar o programa Patrola. Trata-se de um 

programa que agrega informações e reportagens com doses de cultura, lazer e humor. Há 

também registro de matérias factuais que relatam acontecimentos impactantes da semana, mas 

que, em função da sua periodicidade (semanal), têm que serem abordados com angulações 
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diferenciadas de outros mídias. Um exemplo emblemático da classificação do programa 

Patrola como infotenimento foi a presença de um dos apresentadores, Ico Thomaz (em 

setembro de 2010) em Caxias do Sul, no Congresso Nacional de Comunicação – Intercom. 

Ele fez uma cobertura jornalística do evento para o programa, focando nos modos de 

comunicação advindos das plataformas virtuais. 

 Este exemplo pode ilustrar outras características do programa Patrola. Ou seja, tratar 

de assuntos nacionais com características regionais, bem como buscar fontes nacionais, 

mesmo o programa sendo veiculado apenas no RS. Na referida reportagem, a angulação da 

matéria foi de cunho informativo, onde foram entrevistados vários estudantes de comunicação 

social de todo o País. Este cenário não intimidou o apresentador a falar com sotaque gaúcho e 

o conteúdo produzido ser apresentado apenas no Rio Grande do Sul.  

 

2.6 O SOTAQUE NA TV 

 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil está como 

quinto maior país em extensão territorial no ranking mundial, é previsível que tenha, no 

mínimo, um sotaque para cada grande cidade. O país é tão extenso que, nas cinco regiões 

brasileira, encontramos sotaques e costumes diferentes. Mesmo assim, ao assistirmos a um 

noticiário geral na TV, temos a impressão de que todos os repórteres tiveram acesso à mesma 

cultura: todos têm o mesmo sotaque, ou melhor, nenhum deles tem sotaque.   

 Desde a explosão do noticiário televisivo nos anos 70, com a criação do Padrão Globo 

de Qualidade, a necessidade de padronização entrou para o imaginário de todos. Foram 

estabelecidos não só o formato do telejornal, mas também a própria estrutura da notícia: a 

linguagem correta, a vestimenta, o jeito certo de priorizar fatos e informações. A preocupação 

foi tanta que surgiu a necessidade de criar, nos ainda jovens cursos de formação de jornalistas, 

matérias que ensinassem a falar de forma correta. Medeiros (2006, p. 75) conta como 

começou o padrão do telejornalismo: 

 

Nos anos 70 e 80, o telejornal tinha um padrão mais rígido. Seguia-se à risca um 
manual de telejornalismo, com um capítulo para cada item padrão. Os repórteres não 
podiam usar algumas cores de roupa como o branco (para não refletir em contraste 
com a luz) ou o estampado (para não chamar mais atenção do que a notícia); a fala 
tinha de ser suavizada; no texto preciso, frases curtas e um vocabulário com termos 
simples, embora seguissem o que alguns profissionais de TV chamam de “norma 
culta da televisão”; o cabelo não podia ser chamativo, as bijuterias não podiam 
chamar atenção. Mas a dados que revelam: o padrão pode mudar no tempo. Hoje, 
são mantidas algumas exigências. Nada pode chamar mais atenção do telespectador 
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que a notícia. Mas já há tolerância nas cores das roupas; no texto, muitos termos 
regionais já podem ser utilizados, desde que sejam seguidos da devida explicação. 

 

 Essas mudanças começaram a ser mais visíveis, tanto em telejornais como em 

programas de entretenimento. Dentro da programação televisiva, a autora explica que a fala 

do profissional deve ser agradável, independente do repórter ter mais ou menos sotaque. 

Geralmente, eles costumam falar com naturalidade, mantendo na televisão o modo original de 

falar.   

 As roupas e os assessórios também mudaram, passaram a ser menos formais. Em 

certos casos, o estampado pode ser usado, assim como bijuterias e cabelos diferentes. Porém, 

o teor da informação é o que prevalece, nada deve ser mais relevante ou chamar mais a 

atenção do que a notícia.  

Segundo Medeiros (2006), outro critério básico é que o repórter seja considerado 

competente para que a matéria seja garantida, além de ter domínio do assunto. Nesses dois 

casos, o sotaque e região do profissional de TV são indiferentes. “Sendo a televisão um 

veículo de grande alcance, não difunde as variações de sotaque, de certa forma contribui para 

que o Brasil não conheça o Brasil. As falas, as culturas locais são pouco divulgadas” 

(MEDEIROS, 2006, p. 78).  

 Um sotaque muito carregado pode fazer com que o telespectador não compreenda a 

informação. Gírias e expressões regionais devem ser traduzidas ou ilustradas para o melhor 

entendimento. O repórter não precisar perder totalmente o sotaque, apenas suavizar a fala. 

Trabalhar a entonação também facilita na hora de transmitir a informação, isso “uniformiza”, 

a forma de falar. 

 Ao se tratar de novelas que pretendem mostrar os costumes de determinada região, os 

personagens tentam se aproximar do verdadeiro sotaque, visto que os atores não são daquela 

determinada região.  

 

Os personagens das novelas de ambientação regional tentam representar os sotaques 
locais. Para quem assiste às novelas fora do ambiente onde passa a trama, a fala 
representa a realidade. Para quem tem a fala representada, no entanto, nem sempre a 
representação corresponde à realidade (MEDEIROS, 2006, p. 107). 

 

 Isso poderia ser facilmente resolvido se os atores fossem naturais da região em que 

iriam representar. O resultado poderia ser o mais “natural”, e iriam fugir da “representação”. 

Já no telejornalismo, o sotaque faz com que o repórter se aproxime mais do 

telespectador. O colorido regional dá mais força para a TV. “A qualidade da cobertura fica 
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sempre melhor quando as pessoas entendem do assunto. O repórter que vem de determinada 

região, que entende melhor determinada cultura, e carrega, de uma maneira ou de outra 

determinada raiz, interpreta melhor o que conhece bem” (LUCCIOLA apud MEDEIROS, 

2006, p. 30). 

 Deste modo, a televisão brasileira obedece a alguns critérios básicos para que haja 

qualidade da informação que chega ao telespectador. Mas está muito mais flexível à presença 

da diversidade regional do que há 15 anos. Não seria justo dizer que a televisão é dona de um 

padrão rígido. “Podemos afirmar que a TV busca atingir um nível de qualidade e que para 

isso, segue alguns critérios” (MEDEIROS, 2006, p.80). É importante ressaltar que a 

programação televisiva está abrindo portas para a mudança. Seja a presença das diferenças 

étnicas e fonéticas como também a mudança na linguagem jornalística, na medida em que 

permite que um repórter conte uma história de sua região, falando com uma certa entonação 

regional. “A exigência do não-sotaque modifica-se no tempo, portanto, dentro do “padrão”, de 

acordo com as exigências e necessidades do processo e dos objetivos da TV” (MEDEIROS, 

2006, p.77). 

 Neste sentido, observa-se que os programas estruturam-se a partir de processos 

informais, utilizam-se e, sobretudo, reforçam o sotaque local como uma operação discursiva 

que deflagra sentidos de pertencimento. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Define-se esta pesquisa de natureza qualitativa, pois é caracterizada pela interpretação 

dos dados. Esta pesquisa estrutura-se a partir dos conceitos de pesquisa qualitativa, que se 

apresentam como uma relação dinâmica e contextual entre o pesquisador e seu objeto de 

estudo.  

O início da busca apoia-se em uma fundamentação teórica geral que vai sendo 

aprimorada durante o desenvolvimento do estudo, pois a necessidade teórica irá se estabelecer 

face às interrogativas que se apresentarão durante o percurso. Os métodos qualitativos se 

assemelham a procedimentos de interpretação dos fenômenos que empregamos no dia a dia, 

que têm a mesma natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa. 

“Tanto em um como em outro caso, trata-se de dados simbólicos, situados em determinado 

contexto, revelam parte da realidade ao mesmo tempo que escondem outra parte” 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 12). 

Para Michel (2009, p. 27), a pesquisa qualitativa consiste na “interpretação de 

fenômenos à luz do contexto, do tempo e dos fatos”, sendo o ambiente da vida real o seu 

instrumento de aprendizagem, onde o pesquisador irá buscar os dados para sua análise. Ainda, 

pode-se dizer que “este tipo de pesquisa se fundamenta na discussão da ligação e correlação 

de dados interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisados a partir da 

significação que estes dão aos seus atos” (MICHEL, 2009, p. 37).  

Como esta pesquisa, que investiga a identidade cultural do Rio Grande do Sul no 

programa Patrola-RBS TV e a relação com a linguagem usada pelos apresentadores e as 

temáticas abordadas, tem natureza subjetiva, caracteriza-se como essencialmente qualitativa, 

na medida em que traduz uma  interpretação dos dados, considerando que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e atribuição de significados é básica no processo de pesquisa 

qualitativa  (GIL, 2002). 

 A pesquisa qualitativa envolve o uso e coleta de uma variedade de materiais 

empíricos, tais como: estudo de caso, experiência pessoal, introspecção, história de vida, 

entrevista, artefatos, textos e produções culturais, textos observacionais, históricos, interativos 

e visuais — que descrevem momentos e significados na vida dos indivíduos. Também se 

entende ao caráter de pesquisa qualitativa o conjunto de atividades interpretativas que não 
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privilegiam nenhuma única prática metodológica em relação à outra, nem possuem um 

conjunto distinto de métodos ou práticas que sejam inteiramente seus. 

 Os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas 

interligadas, com o intuito de conseguir compreender melhor o assunto que está ao seu 

alcance. Entende-se, contudo, que cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo 

levando assim, a pesquisa qualitativa a ser vista como um campo de investigação que 

atravessa disciplinas, campos e temas. O foco da abordagem está nos processos, nos seus 

significados e efeitos de sentido.  

 

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA: análise do discurso 

 

Para realizar a pesquisa, foi feita uma análise de discurso de nove reportagens 

referentes ao programa Patrola da RBS TV de diferentes edições e anos.  

As técnicas de análise discursiva constituem em ferramentas metodológicas que 

viabilizam a observação e identificação dos elementos que compõe e dão sentido aos produtos 

midiáticos. O estudo contará com uma análise baseada na interpretação de enunciados e de 

relações sociais dadas a partir de uma construção da realidade, ou seja, da capacidade do 

homem de comunicar-se com o público a partir dos programas exibido na RBSTV, o Patrola.  

Segundo Milton Pinto (2002, p. 27), “a análise de discurso não se interessa tanto pelo 

que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação semântica de conteúdos, mas sim em 

como e por que diz o que mostra”, ou seja, para o autor, a análise discursiva tende a se focar 

no objeto concreto da linguagem e na interpretação da maneira como os conteúdos foram 

enunciados estruturalmente.    

Conforme Orlandi (2003), a análise do discurso não trabalha com a língua enquanto 

um sistema abstrato, mas fundamenta-se como propósito em desvendar as maneiras de 

abranger os significados. A produção de sentidos considera a linguagem como parte da vida 

do sujeito, ou enquanto membro de uma determinada sociedade. O indivíduo é interpelado em 

sujeito pelo modo que produz o discurso e, consequentemente, pela presença de uma 

ideologia.  

Na análise de discurso, a linguagem não é considerada transparente e possui uma 

materialidade simbólica significativa em sua discursividade. Assim, relacionando a história da 

linguagem com a da produção de sentidos, os estudos dos discursos trabalham a forma 

material, que é a forma caracterizada por produzir sentidos. “Os sentidos não estão só nas 
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palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas condições em que eles são 

produzidos e que não dependem só das, intenções dos sujeitos” (ORLANDI, 2003, p. 30).  

 Assim, o estudo discursivo considera, em suas análises, não apenas o que é dito em 

dado momento, mas as relações que esse dito estabelece com o que já foi dito antes e, até 

mesmo, com o não dito, atentando, também, para a posição social e histórica dos sujeitos e 

para as formações discursivas às quais se filiam os discursos. 

 A fala é determinada por efeitos de sentidos que são produzidos em certas condições 

que estão presentes, de alguma forma, no modo como se diz, cabendo ao analista 

compreender os significados expressados pelo narrador. Para Orlandi (2005, p. 43), “as 

formas discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. Desse 

modo os sentidos sempre são determinados ideologicamente. Tudo o que dizemos tem, pois, 

um traço ideológico com relação a outros traços ideológicos”. 

 O discurso é manifestado por sequências de frases que podem remeter a outra estrutura 

de ordem e significados que está submetida a regras de uma narrativa, diálogo, argumentação, 

regras de relativas ao plano de texto sobre a extensão do enunciado. Assim, o discurso é 

construído em função de uma finalidade e com a intenção de dirigir-se para algum lugar e 

para algum interlocutor (DUARTE; BARROS, 2005). 

 O narrador apropria-se da linguagem para ordenar, pedir ou convencer os 

interlocutores a partir de ponto de vista sob uma determinada situação política ou social. 

Segundo Magalhães (2005), “eu” e “tu” são funções ou posições decorrentes do ato de 

apropriação da linguagem. 

A análise do discurso mostra que os sujeitos estão comprometidos com os sentidos que 

são fundamentais ao interpretar a construção dos objetos simbólicos. A competência 

pragmática contém regras que permitem a um sujeito interpretar um enunciado com relação a 

um contexto particular, apropriada em uma grande variedade de situações. O texto só pode 

assim ser chamado se o seu receptor for capaz de compreender o seu sentido, e isto cabe ao 

autor do texto e à atenção que o mesmo der ao contexto da construção de seu discurso. É a 

relação básica para a existência da comunicação verbal: emissão – recepção – compreensão. 

A análise do discurso não considera apenas a produção de sentidos nos textos verbais, 

mas também nos não-verbais. A imagem, que igualmente é fonte de significados, é integrada 

ao texto, mantendo funções semânticas próprias. 

A análise de discurso nada mais é que a compreensão de uma mensagem em relação a 

uma conversa, uma imagem, que implicam na concretização de um ato. Para Milton José 

Pinto (2002), a análise de discurso procura descrever, explicar e avaliar criticamente os 
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processos de produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos da 

sociedade.   

 Na pesquisa, interessa saber como o gaúcho é mostrado no programa Patrola através 

da linguagem dos apresentadores e das temáticas abordadas. Ou seja, como o programa retrata 

a cultura gaúcha através de seus modos de dizer e mostrar as pautas para os espectadores. Por 

meio da análise de discurso, é possível desconstruir as operações discursivas evidencias neste 

dispositivo televisivo e relacioná-las com a deflagração dos sentidos. 

 

3.3 O OBJETO EMPÍRICO: o Patrola 

 

 
Figura 4 - Logomarca do programa 

Fonte: RBS TV. 
 

 
 O Patrola derrubou fronteiras do Rio Grande do Sul. Está há 13 anos no ar e já visitou 

países e mostrou os gaúchos em vários cenários pelo mundo. Como por exemplo, nos Estados 

Unidos, Nova York, Finlândia, Inglaterra, Argentina, Peru e Uruguai. E também no Brasil, 

rompeu barreiras e foi visto em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Santa Catarina, Paraná 

e Bahia. Em pesquisas de marcas, como o Top Of Mind, o Patrola desde 2001 foi reconhecido 

como uma forte marca em expansão na RBS TV. 

 Em 2004, veio o reconhecimento nacional quando o Patrola RS passou a ser 

transmitido para todo o Brasil pelo canal de TV a cabo Multishow. Da TV, a marca foi para 

os cadernos encartados em Zero Hora e Diário Catarinense em 2004 e, em 2005, no Pioneiro e 

no Jornal de Santa Catarina. Em 2006, se destacou novamente no Top of Mind da revista 

Amanhã como a marca mais lembrada entre os jovens de 15 a 24 anos. 

  O Patrola, programa televisivo que vai ao ar às 11h30min, todos os sábados, em 

exibição inédita na RBS TV e com reprises aos sábados e domingos na TVCOM (canal 

fechado), além de serem vinculadas, no site oficial, algumas das reportagens que vão para o 

ar. 
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 Nestes 13 anos, conforme este estudo, foram apresentadas diferentes pautas como: 

Cultura (edição do dia 7 de abril de 2012, que mostra que os rodeios não são realizados 

somente no interior do Estado mas também na capital gaúcha); reportagem como na edição do 

dia 18 de setembro de 2010, que mostra a cobertura no 33º Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação (Intercom Nacional); eventos, como mostram as reportagens dos 

lançamentos de novelas globais e shows, como por exemplo, cantor do Michel Teló no 

Planeta Atlântida, além de outros artistas que fazem show na capital e que o Patrola 

acompanha.  

 Enfim, a grade de tematizações do programa é variada, e cultivadora dos costumes 

regionais do Rio Grande de Sul.  

 Através de um estudo exploratório inicial, percebeu-se que as pautas do Patrola são 

temáticas voltadas para o interesse do jovem, com operações discursivas direcionadas a 

efeitos de identificação entre programa e jovens. A partir destes primeiros olhares 

exploratórios, identificou-se que os modos como os apresentadores se vestiam, o tom de fala 

regional e das gestualidades, sinalizam referências discursivas que significam características 

comuns regionais e, desta forma, o receptor se veja refletido neste objeto midiático. 

Além do Jovem, o gaúcho que o programa se refere é o gaúcho contemporâneo, tanto 

urbano quanto rural. Este gaúcho aparece bem humorado, eclético em seu estilo musical e de 

vestir, exibindo múltiplas identidades.  

 

3.3.1 Os âncoras 

 

 

 
Figura 5 - Foto dos âncoras que fazia parte da vinheta de abertura 

Fonte: RBS TV. 
 
 
 Nas edições analisadas, o programa conta com três apresentadores/âncoras. Segundo 

informações do site2, Rodaika Daudt, que começou sua carreira na TV em 1994, como 

repórter na cidade de Pelotas, é jornalista formada pela Unisinos, em São Leopoldo/RS. 

                                                 
2 Informações obtidas do site oficial do programa. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/ 
patrola/noticia/2011/12/patrola-confira-o-perfil-dos-apresentadores-do-programa.html>.  
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Rodaika também foi integrante do programa Pretinho Básico, na Rádio Atlântida, para todo o 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Participa anualmente da cobertura do Planeta Atlântida, 

o maior evento musical do sul do país, sendo realizado nos meses de janeiro 

em Florianópolis e fevereiro, na praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul. Rodaika também é 

a diretora do programa, ela tem seu estilo próprio, se veste conforme sua personalidade, esta 

que parece bem marcante. Mesmo com este estilo, ela não rouba a cena. Quem assiste uma 

vez ao programa, nota que Rodaika é uma das apresentadoras que possui o tom de fala mais 

marcante com a linguagem regional. 

 Luis Henrique é conhecido desde criança por Ico Thomaz. Ele é formado em 

jornalismo pela PUC/RS, em Porto Alegre, e começou sua carreira na rádio. Escolheu a 

profissão porque sempre gostou de se comunicar, é curioso e se interessa pela leitura. 

Integrante da Rádio Cidade (FM), no programa Tamo Junto, que vai ao ar de segunda a sexta-

feira, das 12h às 13h. Ele busca apresentar reportagens com humor, procura vestir-se 

adequado conforme o estilo e o tema das reportagens. O último integrante é Luciano Lopes, 

conhecido como Potter. Usa um estilo casual “jeans, camiseta, tênis”, admitindo conforto e 

simplicidade, sempre demonstrando humor, em suas falas faz uso de gírias, que gera uma 

identificação com o público jovem gaúcho. Formou-se em 2002 no curso de jornalismo, 

também na PUC de Porto Alegre. Trabalha na rádio Atlântida desde final de 2002. Hoje, é o 

responsável pela redação da rádio. Participa dos programas Pretinho Básico (Atlântida FM) e 

do Bola nas Costas. Esteve presente também no Papo Clip, ao lado de Rodaika e, em 2009, 

marcou a entrada no programa Patrola.  

 Atualmente, o programa conta com os dois apresentadores citados – Rodaika  e 

Luciano.  Ico Thomaz não faz mais parte da família Patrola desde abril deste ano.  

 

3.4 O CORPUS DA PESQUISA 

 

 Foram selecionadas nove reportagens escolhidas aleatoriamente para fazer a análise 

interpretativa. Decidiu-se selecionar também algum programa do mês de setembro, visto que 

dia 20 comemora-se, no Rio Grande do Sul, o dia do gaúcho, e as temáticas e linguagens 

podem ser mais voltadas ao regionalismo. Depois de selecionadas as matérias, buscaram-se 

categorias de análise para compreender os modos como é construído o jeito gaúcho no 

Patrola. Este critério de avaliação se deu como forma de observar se as características que 

seriam analisadas se mantiveram durante esses três anos, espaço de tempo em que as matérias 

foram escolhidas e interpretadas. 
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4 DISCUSSÕES E RESULTADOS DOS DADOS: o jeito gaúcho no Patrola 

 

4.1 REFERENTE À LINGUAGEM DOS APRESENTADORES 

         

Nesta categoria, procura-se entender os efeitos de sentidos gerados a partir das 

estratégias linguajeiras do apresentadores, ou seja, os modos como os apresentadores 

articulam discursivamente  as reportagens e entrevistas.  Optou-se por analisar esta categoria a 

partir de marcas e pistas linguajeiras que representam uma identidade gaúcha. Desta forma, 

identificou-se, no pronome tu e nas gírias, indícios de estratégias enunciativas de 

pertencimento e de qualificação do regional. Conforme Peruzzollo (2004), o uso do pronome 

nas duas primeiras pessoas do singular gera um sentido de subjetividade, intimidade, 

aproximação, enquanto o uso da terceira pessoa do singular sugere uma objetividade e um 

afastamento maior dos atores envolvidos no diálogo. É o que o autor chama de “estratégias de 

enunciação”. É o que o estudo agrega o concerto territorialidade e qualificação do 

pertencimento regional. 

 

4.1.1 Com relação ao prenome e às gírias: o discurso organizador 

 

Analisando as reportagens, identificou-se que a linguagem usada pelos três 

apresentadores é, de fato, regional. Eles assumem o pronome “tu” como discurso coloquial 

uniformizador de suas falas. Este “modo” de referenciar-se ao outro utilizando-se do “tu” é 

específico dos moradores da região sul e faz parte do sotaque gaúcho. A estratégia de 

pertencimento fica reforçada mais ainda, quando agregada às gírias típicas do Sul. Trata-se, 

portanto, de um discurso organizador da identidade gaúcha. 

A gíria permite que o indivíduo utilize a sua criatividade para encontrar novas formas 

de falar. As novas descobertas estão sujeitas ao tempo, espaço e às circunstâncias, pois é 

preciso que haja um entendimento da sociedade quanto ao que está sendo falado. A questão 

da criatividade é bem expressiva nas reportagens do programa, tanto na questão do conteúdo 

quanto na forma de como os apresentadores conduzem a reportagens, pois percebe-se que eles 

têm a liberdade de inventar coisas novas no momento e acrescentar, no decorrer da matéria 

por isso, precisam também criar um texto instantâneo para falar. Rector (1994) acredita que a 

criatividade é um “brincar” com a língua. “Para encontrar novas formas de dizer coisas e, para 

tanto, é necessário que o indivíduo tenha uma boa bagagem de recursos aos quais possa 

recorrer para formular novas combinações” (RECTOR, 1994, p. 31). A gíria é uma língua 
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falada, como qualquer outra, mas com suas características e especificações próprias, por isso, 

não pode ser considerada como um dialeto, mas sim, um falar ou um linguajar normal. Os 

membros de um grupo ou categoria social têm a “preocupação” de se distinguirem da massa 

dos sujeitos falantes, utilizando a sua própria maneira de falar e se expressar, então, utilizam 

conjuntos expressivos de falas e empregam no interior do grupo.  

Quando o programa Patrola utiliza-se do pronome tu misturado às gírias típicas do Rio 

Grande Sul, conota uma estratégia de pertencimento que só entende-as quem reside no sul. 

Assim, está implícito, nas entrelinhas, que trata-se de uma produção feita de gaúchos para 

gaúchos, ou seja, estabelecendo vínculos de representação e identificação, que entendemos ser 

uma linguagem organizadora dos representações publicizadas. 

Este uso conota um jeito de falar muito peculiar do Rio Grande do Sul, produzindo, 

portanto, efeitos de sentido de aproximação, intimidade, uma espécie de conversação 

ambientada na região sul do País. Apresentam-se exemplos emblemáticos destas falas:  

 

 

 
Figura 6 - Exato momento em que o apresentador utiliza de gestos referindo ao  

telespectador como “tu” (Ico Thomaz, programa 18 de setembro de 2010) 
Fonte: RBS TV. 
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“...Como que tu quer te comunicar e o que tu tem pra dizer?...”  

Esta pergunta acima foi extraída da reportagem veiculada em 18 de setembro de 2010, 

com duração de 1 minuto e 45 segundos, com o título “Conectados”, tratando sobre as formas 

de comunicação e as novas mídias. A matéria foi realizada em Caxias do Sul, durante o 33º 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. A equipe do Patrola foi até a serra saber 

como os estudantes de todo o País estão se comunicando através das redes sociais. 

Ico Thomaz conversou com jovens de diversos lugares que tinham diferentes modos 

de expressar suas falas, com sotaques diferentes. Apesar dessa multiplicidade de cultura, o 

âncora do programa manteve como fio condutor as estratégias de enunciação (o tu como 

pronome de referência), representando e reforçando o discurso organizador da identidade 

gaúcha.   

A forma de endereçamento da reportagem conota uma conversa entre emissor e seus 

entrevistados que o receptor, do outro lado da tela, reconhece como uma proposta produzida a 

partir da sua cultura gaúcha.  

Este modo de falar é identificado também pelos outros apresentadores que, da mesma 

forma, utilizam-se do “tu”, criando representações próprias do Rio Grande do Sul. Isso 

significa dizer que, mesmo que os entrevistados, locais e cenários, sejam estranhos à cultura 

gaúcha, a fala dos âncoras, como fio condutor do programa, referencia sempre ao modo de se 

expressar dos gaúchos. Mesmo no mês de setembro, a temática da pauta não é voltada aos 

costumes gaúchos, mas sim a um tema factual3. 

No momento em que ele interpela os entrevistados, a representação gaúcha é 

identificada pelo sotaque gaúcho. Observamos que as reportagens, mesmo fora dos pagos rio-

grandenses, não perdem a sua essência regional. Na medida em que todos os apresentadores 

têm uma mesma oferta discursiva, o sentido de pertencimento ao sul reforça-se no programa. 

Um exemplo deste reforço é matéria do dia 7 de abril de 2012, no Parque Harmonia. 

 

                                                 
3 Factual: termo utilizado na profissão para definir um assunto atual. 
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Figura 7 - Novamente o apresentador faz gestos quando se refere ao receptor como tu 

 (Ico Thomaz, programa 7 abril  de 2012) 
Fonte: RBS TV. 

 

 

“...Tu acha que é só no interior do Estado que acontece esta manifestação 

cultural?...” 

O apresentador Ico Thomaz estava se referindo aos rodeios que não acontecem 

somente no interior do Estado.  Mesmo não sendo o mês de setembro, o factual da notícia faz 

com que a equipe faça a cobertura do que está acontecendo na cidade, independente do mês, 

neste caso, eles mostram que a capital gaúcha também foi palco para provas campeiras. O 

apresentador entrevistou os competidores para saber as técnicas utilizadas na hora da prova, 

os cuidados e a relação que se deve ter com o animal, e qual o segredo para conseguir 

classificação. O pronome tu se faz presente em toda a reportagem, reforçado pelo uso de 

gírias/expressões gauchescas:  

“Ele é teu bruxo?”  

A pergunta referia-se ao cavalo usado pelos laçadores. Esta expressão simboliza o 

amor que o gaúcho tem pelo seu animal. A associação das estratégias do tu com gírias usadas 

no Rio Grande do Sul são fortes marcas de uma estratégia linguajeira que desloca-se do 

coloquial para atingir um status de organização/formação discursiva.  

 A unidade na fala entre os apresentadores é percebida também nas expressões da 

repórter/ apresentadora/ diretora, Rodaika Daut.  
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Figura 8 - A apresentadora conduz a matéria na casa da entrevistada 

(Rodaika Daut, programa 5 de maio de 2012) 
Fonte: RBS TV. 

 

“...Ai a tal da festa que tu fez pra filha ainda amadora, virou um negócio...’ 

Nesta reportagem, exibida no dia 5 de maio de 2012, com duração de 4 minutos e 36 

segundos, Rodaika descobriu que a mãe de uma criança produziu uma festa para a filha em 

Porto Alegre, sem ajuda de decoradores. O título da reportagem é “preparando a festinha”. 

Depois desta festa, fazer decoração virou um negócio. A apresentadora se refere à 

entrevistada de um modo informal, como se fossem  “amigas” de infância. O pronome tu é 

presente na reportagem, conotando intimidade entre as duas. Também a expressão usada “a tal 

da festa”, sugere um jeito de perguntar próprio do Rio Grande do Sul, que representa uma 

interpelação. 

Esta identificação linguajeira diz respeito aos hábitos dos sulistas de perguntarem uns 

aos outros da seguinte forma: que tal? (quer saber como vocês está), que tal aquela guria? 

(quer saber se a menina é bonita), que tal este churrasco? (quer saber se o churrasco está 

bom). O conjunto do texto é um mosaico de operações discursivas que se constituem em elos 

que geram sentidos, ou seja, sentidos que representam o Rio Grande do Sul. 

Esta reportagem traduz também a característica de infotenimento do programa Patrola, 

uma vez que, com bom humor, alegria e descontração, a apresentadora e a entrevistada dão 

dicas para que as pessoas possam decorar festas de família de uma forma barata e com o seu 

gosto pessoal.  
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Em outra matéria, Rodaika, a única mulher que apresenta o programa, usa novamente 

estratégias de intimidade e aproximação através de estratégias irreverentes que interpelam as 

entrevistas das questões pessoais e íntimas. Como mostra o exemplo a seguir: 

 

 
Figura 9 - A apresentadora entrevista mãe e filha em um salão de beleza 

(Rodaika Daut, programa 19 de maio 2012) 
Fonte: RBS TV. 

 

“...A Cássia e a Júlia não resistiram e colocaram penas no cabelo, tu gostou? 

Porque tu resolveu colocar essa pena linda no teu cabelo?...” 

 Ao analisarmos as matérias do programa Patrola, podemos observar que as pautas de 

moda, na maioria das vezes, são feitas pela Rodaika. Esta é uma reportagem exibida no dia 19 

de maio de 2012, com duração de 2 minutos e 57 segundos e com o título “cabelos coloridos”. 

As enunciações feitas refletem como o pronome “tu” utilizado pelos três âncoras é deflagrado 

da representação regional e organizador desta identidade.   

Nesta matéria, a apresentadora foi até um salão de beleza de Porto Alegre conversar 

com profissionais para saber da tendência de penas nos cabelos das mulheres da capital. No 

salão, ela teve uma surpresa, mãe e filha aderiram à moda.  Analisando as discursividades dos 

âncoras, notamos que Rodaika é a apresentadora que mais tem o sotaque gaúcho, como 

dizemos no Rio Grande do Sul: “ela fala cantado”. Ela traz, em todas as reportagens, gírias 

como, por exemplo, “gurias”, se referindo a meninas, mulheres, moças.  “Bah!” referindo-se a 
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surpresas, “tri legal” quer dizer que as coisas são boas, interessantes e “barbaridade” como se 

fosse uma interjeição4 de espanto. Mas a gíria mais conhecida é o “tchê”. 

Reforçando seu estilo, a apresentadora, na entrevista com Michel Teló, traduz, através 

de operações discursivas, a “oferta” do jeito gaúcho, como observamos no texto abaixo: 

 

 
Figura 10 - Rodaika entrevista o cantor Michel Teló em Porto Alegre no camarim 

(Rodaika Daut, 4 de fevereiro 2012) 
Fonte: RBS TV. 

 
“... Agora eu já soube que tu tá bem cansado porque tua vida ta pegada, tu tá 

viajando pra lá e pra cá e são muitos shows, como que faz pra ficar sorridente e bonito 

assim?...”  

A apresentadora não se intimida ao carregar o sotaque e as gírias gaúchas. Quando ela 

enuncia “tua vida ta pegada” o discurso significa dizer que, por ele ser cantor famoso, a vida 

dele está corrida, que ele está fazendo muitos shows. Essa é outra das tantas gírias usadas no 

programa que, no seu percurso gerativo, conota pertencimento no Rio Grande de Sul. No dia a 

dia, as gírias mais faladas são: bah, tchê, neh, que tal?, entre outras. Quando a âncora 

menciona na entrevista: “Tem um povo aqui fora querendo falar contigo”, ela está se 

                                                 
4 Significado de interjeição retirado do site: <http://www.infoescola.com/portugues/interjeicao/>.  
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referindo aos fãs que estão ansiosos para ver o artista. Povo, neste caso, seriam as pessoas, os 

fãs.  

Nesta reportagem, Michel Teló comenta que é a primeira vez que vem ao Rio Grande 

do Sul fazer show, apesar de sua família ser gaúcha. Durante o show, o cantor trocou a letra 

de uma música mencionando os gaúchos: “Sexta-feira no Planeta Atlântida, a galera 

começou a dançar, e passou as gaúchas mais lindas, tomei coragem e comecei a falar...”. 

Cantou também o hino rio-grandense com a bandeira do Estado na mão, reforçando a 

identificação com os signos do Rio Grande do Sul. 

Também unificando e organizando o mesmo discurso, o apresentador Luciano Potter 

apresenta suas reportagens com estratégias de pertencimento ao Estado, como observamos no 

exemplo a seguir: 

 

 
Figura 11 - O apresentador interpela o entrevistado duas vezes utilizando o pronome tu  

(Luciano Potter, 21 de julho 2012) 
Fonte: RBS TV. 

   

“...Quem é que tu acha que tem uma vida melhor?... Existe uma comunicação entre 

tu e ele?...” 

Neste discurso, mesmo sem estar pilchado, o âncora se identifica com os signos da 

cultura gaúcha pelo sotaque gaúcho e o pronome tu. Nesta frase, Luciano se refere ao 

domador e o cavalo, “entre vocês existe uma forma de comunicação”. No texto, ele deixa nas 

entrelinhas que está se referindo à doma do cavalo, atividade que representa, entre outras, a 

cultura gaúcha. 
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Potter vai até uma competição de hipismo mostrar como é o tratamento dos cavalos 

que competem. A matéria foi ao ar dia 21 de julho deste ano e tem duração de 5 minutos e 23 

segundos. Com o título da reportagem ‘Tratamento VIP, o apresentador entrevistou 

informalmente cavaleiros e amazonas para saber como é realizada a competição e quais são os 

cuidados com esses animais. Observamos que as pautas do programa não têm mês nem data 

certa para serem realizadas. Esta, por exemplo, fala sobre a doma de cavalos, tema que 

poderia ser tratado no mês de setembro ou também em qualquer outra data. Além de trazer 

informação, o público se diverte com o modo em que o âncora conduz a entrevista. Luciano 

segue a mesma linha de entrevista na matéria a seguir.  

 

 
Figura 12 - Luciano Potter indaga à entrevistada no restaurante 

(Luciano Potter, 12 maio 2012) 
Fonte: RBS TV. 

 

“ Tu ta na fila pra pagar?  Porque tu ta comendo em pé?”...  

Este texto foi exibido no dia 12 de maio de 2012, uma reportagem mostrando que os 

brasileiros estão acima do peso, principalmente abusando do uso do sal, com duração de 5 

minutos e 23 segundos. O âncora abordou diversas pessoas nas ruas de Porto Alegre, 

acompanhado de uma nutricionista, onde a profissional analisava o que a população estava 

comendo naquele momento. A comunicação entre o repórter e os entrevistados ocorreu 

informalmente, como é típico da identidade do programa. Mesmo se tratando de um assunto 

sério, a simplicidade e o humor não são deixados de lado, independente do foco da 

reportagem. 
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4.2 AS TEMÁTICAS 

 

Nesta categoria, procura-se investigar como são construídos os efeitos de sentido do 

Programa Patrola a partir das abordagens temáticas, ou seja, que sentidos são gerados no 

programa a partir do conteúdo publicizado. Sabe-se que as “ofertas discursivas” geram 

contratos de leitura, que são, conforme Rocha (2009), vínculos entre emissor/receptor a partir 

de estratégias discursivas, ou seja, modos de enunciar temáticas que engendram na linha 

editorial de cada objeto midiático.   

Como já citamos, alguns temas do programa são focados em shows, festas, 

personalidades, moda, entre outras temáticas. Trata-se de temas que firmam uma identidade 

regional, pelo enfoque dado às características peculiares do jovem gaúcho. Entretanto, o 

jovem construído pelo Patrola tem interesses de natureza global, envolvendo movimentos da 

contemporaneidade e regionalidade. Essa interação que o Patrola sugere faz com que o 

programa não se torne monótono. Percebemos também que a produção do Patrola é 

direcionada ao Rio Grande do Sul, mas sem deixar de tratar outros temas relevantes, de nível 

estadual/regional e nacional. Nos processos de observação qualitativos do programa, podemos 

inferir que o Patrola, então, representa mais um jovem gaúcho atualizado, que busca as 

novidades e, ao mesmo tempo, valoriza o Estado. 

Os temas do programa são atravessados por discursos do regional/local, conectados 

com o global (por exemplo, o comportamento do jovem gaúcho não é tão diferente dos jovens 

de outras partes, contudo, o programa marca sua identidade através da fala). Além disso, o 

tratamento conferido aos temas passa pela construção de sentidos de jovens sintonizados com 

a identidade gaúcha, como especificamos nos exemplos a seguir.  
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4.2.1 Cinema brasileiro no Rio Grande do Sul 

 

 
Figura 13 - Momento em que o apresentador mostra que o entrevistado (que não é gaúcho) 

está com as vestimentas do Rio Grande do Sul (Luciano Potter, 25 de agosto 2012) 
Fonte: RBS TV. 

 

A reportagem, exibida no dia 25 de agosto de 2012, tem como temática a atualidade 

das produções do cinema brasileiro e do gaúcho e sua cultura. Foi feita uma ampla cobertura 

da gravação de cenas do filme “O tempo e o Vento”, uma adaptação da obra de Érico 

Veríssimo. As filmagens foram realizadas na cidade de Bagé, região da campanha do Rio 

Grande do Sul, a duração da reportagem é de 6 minutos e 19 segundos. O Patrola foi até a 

cidade registrar o envolvimento dos atores com a cultura e identidade gaúcha. 

A temática apresentada pela reportagem mostrou partes da gravação e a cidade 

cenográfica que foi montada em Bagé. Luciano Potter entrevistou o ator Tiago Lacerda, que 

interpreta o capitão Rodrigo, que contou como é vestir um “xiripá”, peça da indumentária 

gaúcha.  

 

- “Tu ta de xiripá, bota...” (Luciano Potter) 

- “Se o homem moderno descobrisse como isso aqui é confortável, eu juro que 

semana que vem tinha uma galera em Ipanema andando de xiripá” (Tiago Lacerda) 

Além desta conversa, o ator comenta que a vestimenta faz com que ele se sinta mais 

preparado para interpretar o Capitão Rodrigo. 
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A temática da reportagem conota a valorização de um assunto que tem interesse 

nacional, mas construído pelo Patrola, com angulação regional. Além de mostrar a cultura 

gaúcha, a sonorização nativista5 também fez parte da reportagem.  

 O interessante de analisar esta matéria é ver o envolvimento que os atores tiveram com 

os costumes do Rio Grande do Sul. Não basta ler a obra e decorar o texto, a vestimenta faz 

com que o ator sinta o personagem e interprete da melhor forma possível. Como disse o 

diretor na entrevista: “Poder mergulhar na obra de Érico Veríssimo é um presente não só 

para os gaúchos, mas para nós, brasileiros e para o mundo inteiro...”  

 Entende-se que, como o Patrola é um programa feito por gaúchos, a produção da 

reportagem e o modo como vai ser construída e abordada facilita a condução do repórter e a 

finalização.  Já que este conhece os costumes e vestimentas do gaúcho. 

 

4.2.2 O Patrola no programa Galpão Crioulo 

 

 
Figura 14 - Os apresentadores Luciano Potter, Ico Tomaz e Rodaika Daut trocam de roupa de 

uma forma bem humorada durante o programa (23 de julho de 2011) 
Fonte: RBS TV. 

 

“O Patrola Gaudério” esse é o título da reportagem exibida dia 23 de julho de 2011, 

com duração de 7 minutos e 20 segundos. Percebe-se que a ideia da pauta desta matéria é 

conhecer como programa Galpão Crioulo funciona. Os âncoras invadem o estúdio durante a 

                                                 
5 Significado disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_nativista>.  
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gravação e avaliam as vestimentas dos convidados e apresentadores. Relembram as cores dos 

Maragatos e Chimangos, os lutadores da Revolução de 19236. 

Luciano, Ico e Rodaika chegam com roupas do dia a dia mas, de repente, fazem uma 

transformação e vestem roupas da indumentária gaúcha. Essa é uma das poucas reportagens 

que foi ancorada pelos três apresentadores, algo que traz mais dinamismo para o público 

telespectador. Além das brincadeiras bem humoradas, a abordagem também oferta conteúdo 

sobre a história do Rio grande do Sul. 

Mesmo não sendo o mês de setembro (mês que é comemorado o dia do gaúcho), a 

reportagem foi ao ar em julho. Além de mostrar a vestimenta e contar um pouco da história do 

Rio Grande do Sul, os entrevistados são cantores nativistas, isso fez com que a sonorização da 

reportagem ganhasse sons musicais gaúchos. O discurso organizador da reportagem apareceu 

mais do que em outras matérias. As gírias bah, guri, neh, tchê, barbaridade e balaca7, o 

pronome tu e o sotaque foram mais presentes nesta matéria, tanto pelos apresentadores como 

pelos entrevistados. É como se todos se sentissem em casa, já que os dois programas são 

regionais. A reportagem encerra com os apresentadores dos dois programas dizendo: “Até a 

semana que vem, gaúchos e gaúchas de todas as querências...”. Este discurso é utilizado 

sempre pelos apresentadores do programa Galpão Crioulo, mas que, na ocasião, os âncoras do 

Patrola se apropriaram, reforçando a identidade gaúcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 História da revolução, disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1923>. 
7 Balaca quer dizer que algo é diferente e legal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Para realizarmos esta pesquisa, tivemos que aprofundar nossos estudos em diversas 

angulações. Nosso olhar de telespectadores precisou ser deixado de lado para que outros 

olhares, como o de receptores, pudessem ser compreendidos. Isso reativou, na pesquisa, outro 

tipo de observação. Uma visão mais aprofundada foi lançada sobre o objeto empírico.  Depois 

de escolher as reportagens que seriam analisadas, separamos em três categorias para melhor 

realizarmos a proposta. A partir do pronome tu, gírias e temáticas, organizamos o nosso 

trabalho e iniciamos as análises.  

 Como frisamos no início, o estudo teve como objetivo principal descobrir como o 

gaúcho é mostrado no programa, baseando-se nas linguagens utilizadas e temáticas abordadas. 

O quadro teórico, a categorização e as observações feitas anteriormente ajudaram a crescer 

esta pesquisa. 

 Analisando as reportagens, observamos que o sotaque, o pronome tu e as gírias não 

são somente estratégias discursivas, são artefatos culturais naturais que fazem parte da 

identidade gaúcha e, quando enunciados, soam naturalmente. Isso faz com que o programa 

seja uma forma de representar o gaúcho na televisão. Os apresentadores reconhecem que o 

Rio Grande do Sul é um Estado com fortes tradições e preservam-nas através do sotaque e das 

gírias reforçando a cultura gaúcha. 

 Vendo o programa, obtemos dados que não imaginávamos, como perceber que as 

pautas abordadas não são somente direcionadas ao gaúcho jovem, mas também para a família 

toda, pois os assuntos tratados são de interesse coletivo.   

O Patrola é feito com uma linguagem jovem, mas isso não quer dizer que ele seja 

produzido exclusivamente para esse tipo de público, outros públicos podem vê-lo, pois é para 

todos que se sentem atraídos por essa linguagem, por esse jeito de falar, pelo modo de tratar 

as temáticas e apresentar, já que ele não tem um estúdio específico e é ancorado ao ar livre. É 

um programa alto-astral, os âncoras trazem humor em suas matérias. Através da pesquisa, 

observamos também que o programa aborda diversas temáticas, trazendo informação, 

entretenimento, cultura, esporte e lazer. Mesmo o programa sendo exibido somente aos 

sábados, algumas pautas abordam também temas factuais, interessantes para qualquer faixa 

etária. 

 Acreditamos que a grade televisiva está cada vez mais abrindo portas para programas 

assim, regionalistas, isso para os gaúchos é gratificante. 
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 Por fim, concluímos que o programa jamais perdeu sua essência, em todas as 

reportagens analisadas, sejam elas de moda, entretenimento, informação ou cultura, os 

âncoras não perdem a essência, o jeito gaúcho de ser é visivelmente mostrado a cada sábado, 

seja no sotaque, nas gírias, nas temáticas ou na forma de conduzir as reportagens.   

 Ter realizado este trabalho foi muito importante para a minha futura carreira de 

jornalista. Todas as fases da pesquisa foram de extrema utilidade profissional. Colocamos em 

prática questões que foram aprendidas na graduação, além de poder refletir sobre a cultura 

gaúcha nos meios de comunicação. É uma pesquisa que irá colaborar para a formação e 

colocação deste futuro profissional no mercado de trabalho, ampliando a maneira de pensar 

telejornalismo, inclusive, possibilitando o pensar de novos profissionais da área que possam 

colaborar com o desenvolvimento deste produto que ainda tem muito a apresentar aos 

brasileiros e ao mundo. 
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