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RESUMO 

Este trabalho pretende analisar o rádio como meio de consolidação e transformação da 

identidade cultural gaúcha, tendo como base de estudo transmissões futebolísticas do 

narrador da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), Pedro Ernesto Denardin. Quer, ainda, 

identificar a linguagem e as expressões gaúchas utilizadas em jogos transmitidos pela 

emissora, referentes aos times do Grêmio e do Internacional. O objetivo é investigar como 

o narrador da Rádio Gaúcha enaltece as características e os elementos da identidade 

cultural do Rio Grande do Sul nos jogos da dupla Gre-Nal. O estudo tem por finalidade, 

ainda, identificar termos e expressões do regionalismo gaúcho explorados no 

radiojornalismo esportivo e selecionar frases, palavras e expressões que remetam à cultura 

gaúcha. A pesquisa tem, como objeto de análise, a locução de 90 minutos de três partidas 

do Grêmio e Internacional, sendo uma delas o Gre-Nal pelo primeiro turno do Campeonato 

Brasileiro da Série A 2011. O clássico está entre os maiores jogos do futebol nacional e 

completou 100 anos de confrontos. A parte teórica deste estudo está embasada em autores, 

como Barbeiro e Rangel, Coelho, Ferraretto, Guazzelli, Hall, Jacks, Oliven e Urbim, entre 

outros.  

Palavras-chave: Radiojornalismo Esportivo. Futebol. Identidade Cultural Gaúcha. 

 

SUMMARY 

 

This work intends to analyze the radio as a mean of consolidation and transformation of 

cultural identity in the state, based on study of the football narrator broadcasts for Radio 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre (RS), Pedro Ernesto Denardin. Want to also identify the 

region expressions  used in games broadcasted by the radio station referring to the 

teams International and Gremio.The aim is investigate how the narrator praises features and 

elements of the cultural identity of Rio Grande do Sul in the Gre-Nal. The study also 

aims to identify regional terms and expressions of Rio Grande do Sul explored by the sports 

radio journalism and select phrases, words and expressions referring to the culture of Rio 

Grande do Sul state. The research has as an object of analysis, the narration of 90 minutes 

of three matches of Gremio versus International, being on of them, the a game from the first 

round of the A Series Brazilian Championship 2011. The classic is among the 

largest national soccer games and completed 100 years of confrontations. The theoretical 

part of this study is grounded in authors such as Barbeir and Rangel, 

Coelho, Ferraretto, Guazzelli, Hall, Jacks, Oliven and Urbim, among others. 

Keywords: Sports radio journalism. Football. Cultural Identity Gaucho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho final de graduação visa analisar a linguagem usada em locuções futebolísticas 

pelo narrador Pedro Ernesto Denardin, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), e que remete à 

identidade cultural do Rio Grande do Sul. 

Realizamos uma pesquisa sobre o rádio como meio de consolidação e transformação da 

identidade cultural gaúcha, tendo como base de estudo transmissões futebolísticas por este meio 

de comunicação. Procuramos descobrir de que forma o narrador de futebol da Rádio Gaúcha 

(RS), Pedro Ernesto Denardin, enaltece as características e os elementos da identidade cultural do 

Rio Grande do Sul nos jogos de Grêmio e Internacional, a dupla Gre-Nal.  

Os objetivos dessa pesquisa consistem em analisar a linguagem utilizada por Denardin a fim 

de compreender a maneira de transmitir jogos de Grêmio e Internacional, bem como a 

valorização da identidade cultural gaúcha. Para tanto, destacamos a identidade cultural gaúcha na 

mídia radiofônica futebolística, identificamos termos e expressões do regionalismo gaúcho 

explorados no radiojornalismo esportivo, e selecionamos frases, palavras e expressões que 

remetem à cultura gaúcha, a partir da locução de Denardin. 

A relevância desse tema se justifica em dois aspectos:  

1- Pelo impacto que a história do Rio Grande do Sul causou e ainda causa na vida do povo 

gaúcho, fato que se manifesta inclusive na vida desportiva do estado e ajuda a reforçar no povo 

um sentimento de superioridade com relação aos demais estados do país.  

2- Pela influência que a comunicação radiofônica tem sobre seus ouvintes. Nesse caso, essa 

influência provoca um forte sentimento regional de patriotismo.  

No primeiro capítulo, realizamos um estudo sobre a construção da identidade cultural 

gaúcha como um todo, passando por diversos aspectos históricos que ajudaram na formação da 

identidade do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a Revolução Farroupilha. As identidades 

culturais gaúcha e brasileira no futebol também foram abordadas, com ênfase para os temas 

pertinentes à formação de uma identidade futebolística no Brasil e no Rio Grande do Sul. Um 

elemento importante deste item é a introdução do negro no futebol brasileiro, que teria dado 

origem a um estilo próprio de jogar futebol. Já, no Rio Grande do Sul, abordamos um estilo 

diferente do brasileiro, onde a força e a vontade predominam.   
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Enfatizamos, ainda, a influência dos meios de comunicação responsáveis por levar a 

mensagem sobre as identidades culturais aos seus receptores. Outros temas ressaltados foram o 

radiojornalismo esportivo no Brasil, os grandes nomes da locução futebolística e os aspectos 

relevantes da narração. Pesquisamos os diferentes estilos de narração esportiva, a história do 

rádio e seu desenvolvimento ao longo das décadas. Fechando o capítulo, contamos a história da 

Rádio Gaúcha e a trajetória do narrador Pedro Ernesto Denardin. 

Nas análises e considerações finais, abordamos e destacamos todas as características 

encontradas na locução de Pedro Ernesto Denardin e que remetem à identidade cultural gaúcha, a 

partir de três jogos da dupla Gre-Nal avaliados.  

Através da proximidade e paixão do brasileiro pelo futebol, acreditamos que essa pesquisa 

pode acrescentar na melhor compreensão da cultura gaúcha relacionada ao futebol, juntamente 

com a locução feita desta modalidade via rádio. 
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2 O QUE SIGNIFICA IDENTIDADE CULTURAL 

 

Para entendermos sobre uma identidade cultural específica, precisamos descobrir o que 

significa a “identidade cultural” propriamente dita. Raymond Williams (apud FELIPPI, 2006), 

considerado um dos fundadores dos novos estudos culturais, fala sobre uma cultura “ordinária”: 

 

(...)está na maneira como o homem trabalha, come, veste-se, relaciona-se; na maneira 

como as sociedades arranjam sua economia, nas organizações políticas; e até no sentido 

que o senso comum atribui à palavra. Cultura como sendo atividade ordinária engloba 

vários entendimentos correntes sobre o termo. É o modo de vida de um povo e os 

significados comuns atribuídos por ele à realidade; é a descrição das práticas de 

atividade intelectual e artística, mas também os processos de descoberta e criação; e é o 

processo de desenvolvimento mental.(FELIPPI, 2006, p.37) 

 

Um dos maiores estudiosos sobre identidade cultural na atualidade, Stuart Hall, distingue 

algumas concepções diferentes de identidade para compreender a questão: 

a) Sujeito do Iluminismo – Este sujeito está baseado na individualidade, um ser dotado 

das capacidades de razão. “O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” 

(HALL, 1992, tradução SILVA E LOURO, 2006, p.11) 

b) Sujeito Sociológico – Está centrado na ideia de que o sujeito não era auto-suficiente, 

ou seja, o sujeito era formado na relação com pessoas importantes para ele. A palavra 

chave era “interação” da identidade e do eu. Portanto a identidade é formada na 

“interação” do eu com a sociedade. “O sujeito ainda tem um núcleo ou essência 

interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com 

os mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem.” 

(HALL, 1992, tradução SILVA E LOURO, 2006, p.11) 

c) Sujeito Pós-Moderno – Neste conceito sobre sujeito, a identidade torna-se uma 

“celebração móvel”, não possuindo uma identidade fixa, essencial ou permanente. “O 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 

são unificadas ao redor de um “eu” coerente.”(HALL, 1992, tradução SILVA e 

LOURO, 2006, p.13) 

 

Na visão de Larrain (apud FELIPPI, 2006), existem, ainda, outras três grandes concepções 

de identidade. A primeira é a essencialista, que trata a identidade como a alma da pessoa, ou seja, 
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o individuo traz desde o seu nascimento os traços de uma cultura vinda do passado, e carrega as 

marcas dessa cultura ao longo de sua existência. A segunda é a concepção construtivista, que 

compara a identidade a um discurso mutável. A teoria defende, também, a ideia de construção de 

uma nação a partir de identidades coletivas. A terceira tese é a identidade histórico-estrutural. 

Essa teoria faz relação à construção da identidade a partir da relação compartilhada entre as 

pessoas. O indivíduo assume determinadas características do “outro”, reformulando e agregando 

outras identidades à sua. Na concepção histórico-estrutural, a identidade nunca está terminada, 

ela está sempre em constante mudança sofrendo a ação do tempo. 

As transformações da sociedade, nas diversas áreas, estão atreladas ao conceito de 

identidade cultural contemporânea. Consequentemente, a palavra cultura, atualmente, está 

associada à globalização: 

 

O papel central que a cultura ocupa na vida das pessoas relaciona-se a uma série de 

mudanças estruturais da sociedade, às transformações decorrentes de movimentos na 

economia, sociedade, política e na cultura que vêm modificando a forma de pensar e de 

viver e que se inserem num movimento denominado globalização. Este termo tem sido 

associado aos processos econômicos resultantes de um capitalismo avançado, mais 

complexos que a simples internacionalização da economia, que se refere ao aumento da 

extensão geográfica das atividades econômicas através das fronteiras nacionais, o que 

não constitui uma novidade. (FELIPPI, 2006, p.42) 

 

A partir dessa globalização, que acelerou os laços entre as diversas nações do mundo, 

surgem algumas consequências. Hall (1992) examina possíveis consequências da globalização 

sobre as identidades culturais:  

 

 As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do crescimento da 

homogeneização cultural e do “pós-moderno global”. 

 As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particulistas estão sendo 

reforçadas pela resistência à globalização. 

 As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – estão 

tomando seu lugar. 
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O que Hall (1992) nos sugere é um enfraquecimento das formas nacionais de identidade 

cultural a partir dos processos globais. Para ele, ocorre um “reforçamento” de laços e lealdades 

culturais “acima” e “abaixo” do estado-nação: 

 

As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas como 

direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se 

tornado mais importantes. Colocadas acima do nível da cultura nacional, as 

identificações “globais” começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar, as identidades 

nacionais.(HALL, 1992, tradução SILVA e LOURO, 2006, p.73) 

 

Ainda sobre essa temática, Hall (1992) comenta que o “local” não deve ser confundido 

com identidades mais antigas, com raízes em lugares delimitados. “É mais provável que ela vá 

produzir, simultaneamente, novas identificações “globais” e novas identificações “locais”.” 

(HALL, 1992, tradução SILVA E LOURO, 2006, p.78) 

 

2.1 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL GAÚCHA 

 

Historicamente, o povo gaúcho traz marcas de um passado de inúmeras batalhas. Muitas 

delas dizem respeito ao Rio Grande do Sul contra o Brasil, como por exemplo, a Revolução 

Farroupilha (referente a farrapos, nome dado aos revolucionários gaúchos).   

Pouco antes da Revolução Farroupilha se instaurar no Rio Grande, podemos frisar 

diversos aspectos que nos remetem diretamente à identidade cultural gaúcha, moldada, inclusive, 

pelas dificuldades que a população com menor poder aquisitivo – principalmente terras – sentia. 

Sobre a distribuição de terras naquela época, Telles (2004) conta:  

 

Infelizmente essa distribuição de terras foi viciosa, principalmente no governo do 

Tentente-General Sebastião Veiga Cabral da Câmara, que chegou a dar terras inclusive 

de pacíficos e laboriosos proprietários a seus validos, prendendo a ferros quem 

oferecesse resistência, deixando essas pessoas na mais absoluta miséria, às vezes 

famílias inteiras vagando de lugar em lugar sem encontrar emprego. Originalmente 

dessas pessoas foi que nasceu o mistificado gaudério, o tipo errante, sem destino certo. 

(p.16). 

 

No início do século XIX, após a conquista das Missões, os territórios foram divididos em 

sesmarias. Essas sesmarias mediam uma légua de frente por três de fundo. Posteriormente elas 
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viraram estâncias onde se criava gado bovino, cavalos e ovelhas. Devido a este fato, a estância 

tornou-se a base da economia rio-grandense: 

 

Mas, segundo Antônio José Chaves, em suas Memórias Ecônomo-Políticas, de 1822, a 

estância era a causa da miséria das pessoas pobres da Província, porque quem não 

possuísse propriedade, de acordo com a velha legislação lusa, não receberia sesmaria, 

por isso a estância era um deserto humano porque bastavam poucas pessoas para cuidá-

la. Os peões solteiros dormiam no galpão, enquanto que os raros com família, recebem 

um posto, isto é, um rancho distante da sede da estância para cuidarem do gado que 

andasse pelos confins das invernadas. (TELLES, 2004, p.17) 

 

Ainda sobre as estâncias, vale ressaltar que os peões e capatazes moravam em locais 

próximos a casa dos estancieiros e de tempos em tempos realizavam-se rodeios para marcar e 

castrar o gado, além de reunir os peões em volta do fogo para tomar mate e conversar. Sobre essa 

cultura, reiterada pelas estâncias, Urbim (2001) comenta:  

 

Tradições do gaúcho que já atravessavam séculos – como indumentária, linguagem 

típica, uso de armas e instrumentos de trabalho, festejos, danças, cantos, lendas, 

superstições e hábitos alimentares (o churrasco e o chimarrão) – encontraram na estância 

campo fértil para prosperar. (URBIM, 2001, p.22) 

 

Quanto às classes sociais que habitavam os campos rio-grandenses pré-revolução 

farroupilha temos os peões e soldados além dos chamados gaudérios, todas essas classes mestiças 

em sua grande maioria e sem propriedade. Os gaudérios andarilhos da época perambulavam pela 

campanha à procura de emprego, abriam mão do salário e recebiam comida e mate como forma 

de pagamento pelos seus préstimos. “A pseudo-bondade do patrão com o peão desvalido da sorte 

vai aquerenciando-o. Essa fidelidade será utilizada futuramente no recrutamento de combatentes 

para as revoluções.” (TELLES, 2004, p.18) 

 Os negros formavam outra parcela da população. Eram a mão-de-obra da época. 

Trabalhavam no processo de fabricação do charque, no cultivo de erva-mate e demais atividades 

domésticas, lavoureiras e campeiras. Ao início da guerra farrapa os rebeldes temiam em utilizar 

os escravos nas batalhas. “(...)os líderes farroupilhas tinham medo de treinar e armar os 

combatentes negros. Temiam rebeliões da massa escrava, como ocorrera em outras recentes 

revoltas no país.” (URBIM, 2001, p.27)  

Futuramente, os negros formariam uma das principais frentes de batalha da Revolução 

Farroupilha, em troca da liberdade. “A maior parte lutou ao lado dos farrapos somente pela 
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alforria, chegando a formar unidades militares inteiras. Destacaram-se, por sua bravura, os 

famosos lanceiros negros comandados pelo coronel Teixeira Nunes.” (URBIM, 2001, p.27) 

Os índios, que formavam outra camada social na época, eram considerados um problema 

a partir da colonização lusitana. Sendo assim, os padres jesuítas catequizaram o povo guarani 

(índios que habitavam a região dos Sete Povos das Missões) por mais de um século. “A 

população sob o comando dos religiosos chegou a 25 mil guaranis e baixou quase ao 

despovoamento com o domínio português iniciado em 1801”. (URBIM, 2001, p.24) Alguns 

indígenas que tinham a prática em plantar, colher e cuidar de gado e cavalos viraram peões nas 

estâncias, outros tentaram a vida militar, porém, desertavam com frequência. 

 

Os guaranis lutaram tanto ao lado dos combatentes imperiais quanto nas tropas 

farroupilhas. Mas nunca deixaram de ser um segmento social marginalizado, usado para 

atender interesses econômicos e políticos. Nem mesmo a república emergente do 

movimento dos farrapos, que recrutava escravos negros em troca de alforria, deixou de 

subjugar e segregar os indígenas. (URBIM, 2001, p.24) 

  

Existia também outra classe social formada por operários, caixeiros-viajantes, professores, 

artistas, funcionários públicos, colonos, capatazes, guarda-livros, pequenos comerciantes e 

suboficiais. Além da elite que declarou guerra ao império, constituída pelos já citados 

estancieiros e por donos de charqueadas, militares de primeiro escalão, importadores e 

exportadores comerciais e o alto clero. (URBIM, 2001, p.26) 

Para ilustrar esse sentimento, demasiado forte, que os gaúchos tem em relação a diversos 

traços de sua cultura, vamos contar um pouco da Revolução Farroupilha.  

Os estancieiros gaúchos sentindo-se explorados pelo império reivindicavam um modelo 

de estado com maior autonomia às Províncias, principalmente em relação aos interesses 

econômicos e políticos. Os altos tributos, impostos à Província, foi um dos exemplos da 

exploração que culminou em uma revolução que duraria dez anos:  

 

(...) as taxas de exportação do charque rio-grandense eram muito altas e se tornavam 

muito caras para quem as importava, em comparação com a carne seca platina(...) Em 

qualquer lugar a terra produzia melhor tipo e mais rico alimento que o charque 

produzido no Rio Grande, que assim tinha pouco valor comercial mas pagava altíssimo 

tributo. (TELLES, 2004, p.19) 

 

 Quanto às ideologias defendidas pelos farrapos, Urbim (2001) nos mostra que:  
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Nos discursos, nos textos de jornais e, depois, na Constituição da República Rio-

grandense, os farroupilhas refletiram o que apreenderam do liberalismo do inglês John 

Locke, com as teorias dos filósofos franceses Rosseau e Montesquieu e com os 

exemplos dados pela independência dos Estados Unidos. O que houve, durante a 

conspiração dos revoltosos e quando deflagrou-se a guerra, foi uma frente ampla de 

ideologias contra o Império brasileiro.(p.39) 

  

Em 20 setembro de 1835 iniciava-se a Guerra dos Farrapos contra o império, nas 

proximidades de Porto Alegre. O objetivo do líder farrapo, Bento Gonçalves, era invadir a 

Capital. Foi a primeira vitória farroupilha frente aos imperialistas:  

 

A entrada de Bento Gonçalves em Porto Alegre, com um séquito de cavaleiros e 

soldados a pé, foi triunfal. Talvez Bento esperasse ver mais gente nas ruas, muitas casas 

da Rua da Igreja estavam fechadas desde que se espalhou a notícia da invasão. Mas, por 

onde passou, o cortejo militar foi aplaudido e saudado com vivas. Bento e os oficiais 

vinham com uniforme da Guarda Nacional, medalhas, barretinas vermelhas 

emplumadas, espadas na cintura e lanças nas mãos. (p.54) 

 

 Após a tomada de Porto Alegre, o líder do movimento farrapo escreveu uma proclamação 

aos rio-grandenses e brasileiros de outras províncias. Tal proclamação foi divulgada na íntegra 

pelo jornal Recompilador Liberal, parceiro do movimento rebelde. A seguir, segue trechos do 

texto escrito pelo líder revolucionário: 

 

Compatriotas. O amor à ordem e à liberdade, a que me consagrei desde minha infancia, 

me arrancaram do gozo do prazer da vida privada para correr convosco à salvação de 

nossa querida pátria. Vi a arbitrariedade entronizada, e não pude ver por mais tempo 

surdo a vossos clamores; pedistes a cooperação do meu braço, e dos braços que me 

acompanham, e voei à capital afim de ajudar-vos a sacudir o jugo que com a mão de um 

inepto administrador vos tinha imposto uma fracção retrograda e antinacional. 

Esses motivos, e estes sentimentos, que convosco partilham todos os corações 

verdadeiramente brasileiros, justificarão vossa conduta aos olhos dos mais rígidos 

censores dos movimentos populares. Apressuremo-nos, pois, a manifestar aos nossos 

irmãos habitantes das mais províncias da união brasileira, os fundamentos das nossas 

queixas e o dos nossos temores. Conheça o Brasil que o dia 20 de setembro de 1835 foi a 

consequência inevitável de uma má e odiosa administração; e que não tivemos outro 

objeto, e não nos propuzemos a outro fim, que restaurar o império da lei, afastando de 

nós um administrador inepto e faccioso, sustentando o trono do nosso jovem monarca e 

a integridade do Império. 

Conheça o Brasil que o dia 20 de setembro de 1835 foi a consequência inevitável de uma 

má e odiosa administração. E que não tivemos outro objeto, e não nos propusemos outro 

fim, que restaurar o Império da Lei, afastando de nós um administrador inepto e 

faccioso, sustentando o trono do nosso Jovem Monarca e a integridade do Império. 

Nunca esqueceis que sois os administradores do melhor património das gerações que vos 

devem suceder, que este património é a liberdade, e que estais na obrigação de defendê-

la a custa de vosso sangue e de vossa existência. A execração de nossos filhos cairá 
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sobre nossas cinzas, se por nossa desmoralização e incúria lhes transmitirmos este 

sagrado depósito desfalcado e corrompido; e suas bênçãos se nos acompanharão ao 

sepulcro se lhes deixarmos o de virtude e patriotismo. (BENTO GONÇALVES APUD 

URBIM, 2001, p.55) 

 

 

Ao longo das inúmeras batalhas houve vitórias e derrotas de ambos os lados. Tanto 

farrapos quanto imperiais tiveram perdas, e, também, combatentes indo de um lado a outro das 

trincheiras. Em contraponto aos ideais empregados na revolução, os “traidores” destoavam, de 

alguns, dos supostos traços culturais envolvidos na formação da identidade gaúcha: 

 

Empossado em Rio Grande, Araujo Ribeiro logo manda emissários para contatar Bento 

Manoel Ribeiro invocando laços de parentesco. Houve compromissos, promessas. Bento 

Manoel deslumbra-se, esquecendo os compromissos coletivos e os de ordem moral 

inflexíveis, virando-se logo contra os insurgentes, seus antigos companheiros. (TELLES, 

2004, p.34) 

 

Em determinado momento da revolução, os Farrapos, chegaram a declarar o Rio Grande 

do Sul como “República Rio-Grandense”, no ano de 1838. 

Notamos que essa temática é alvo de bastante discussão, pois existem diversos pontos de 

vista sobre o assunto.  Oliven (1992) comenta sobre a Revolução Farroupilha:  

 

Chama a atenção a preocupação constante que parte da historiografia gaúcha, a partir 

daquela época em frisar o caráter não-separatista da Revolução Farroupilha. Essa 

preocupação já existia é verdade, por ocasião do próprio movimento, que teve origem na 

insatisfação de estancieiros em relação à excessiva centralização política imposta pelo 

governo central e no sentimento que a província era explorada economicamente pelo 

resto do Brasil (p.57) 

 

  Em conferência, no ano de 1923, um intelectual confrontou as ideias do dito não-

separatismo que os revolucionários, ao final da revolução, afirmavam: “Os revolucionários 

queriam a república, não passando o desmembramento de um meio acidental de conquistá-la. 

Jamais se obliterou nos chefes do memorável episódio o sentimento da nacionalidade” 

(JACQUES apud OLIVEN, 1992, p.57).  

Os diversos relatos sobre Revolução Farroupilha cercam o imaginário rio-grandense até 

os dias atuais. Alguns livros, como o romance de Hartmann (1985), traduzem o que muitos 

gaúchos almejavam, ao fim de dez anos de Guerra Farrapa. “O Exército de Sua Majestade 

Imperial, interessado em proteger a vida e o patrimônio de seus concidadãos, retira-se embarcado 



16 

 

 

 
 

para a vila de Laguna, na Província de Santa Catarina, levando consigo suas bandeiras e armas 

(...)” (HARTMANN, 1985, p.96). Os relatos teriam sido baseados em manuscritos do Tenente 

Ruy do Carmo, do corpo de lanceiros de Bento Gonçalves. O tenente encerra suas recordações 

com os seguintes dizeres: “Hoje, passados tantos anos, almejo para meus descendentes que 

tenham a mesma fibra dos farroupilhas, pois aos desfibrados resta apenas a escravidão.” (p.102)  

 Cerca de um século e meio depois, as conclusões do que realmente aconteceu antes, 

durante e pós Revolução Farroupilha, não são definitivas. Porém, carregamos no regionalismo 

marcas deste passado revoltoso. “A tradição farroupilha deixou para os gaúchos uma bandeira 

tricolor, um hino de melodia comovente, um ideário de autonomia e de liberdade. Outra herança 

é a comemoração do dia 20 de setembro, que marca a data inicial do conflito contra os 

imperiais.” (URBIM, 2001, p.11) 

O primeiro Centro de Tradições Gaúchas (CTG) foi fundado em 24 de abril de 1948. 

Denominado 35 CTG, e fazendo referência ao ano de início da Revolução Farroupilha (1835), o 

local foi ganhando adeptos que se reuniam uma vez por semana e reproduziam hábitos do interior 

do estado, região da Campanha e estâncias, como as Charlas dos peões nos galpões de estância. 

Pouco antes, em 1947, foi criada a primeira Ronda Gaúcha, hoje denominada Semana 

Farroupilha. A Ronda se estendeu de 7 de setembro ao dia 20 do mesmo mês.  

Freitas e Silveira (2004) destacam os dois eventos citados, como sendo o auge da 

formação discursiva tradicionalista gaúcha: “Depois da criação do 35 CTG ocorreu, 

paulatinamente, uma proliferação de Centros de Tradições Gaúchas por todo o Estado do Rio 

Grande do Sul, em outros estados e no exterior”. (p.9). As autoras acrescentam: 

 

Como ápice de toda essa movimentação discursiva, em 1947, alguns jovens do Colégio 

Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, criaram o Departamento de Tradições 

Gaúchas do Grêmio Estudantil, organizando a primeira Ronda Gaúcha. Também naquele 

ano foi instituída a Chama Crioula. (FREITAS E SILVEIRA, p.8) 

 

 

As autoras fazem, ainda, a construção do chamado “gaúcho” como uma figura mítica.  

 

Central ao discurso historiográfico regionalista é o prenúncio da figura mítica do gaúcho, 

este também narrado como uma promessa gloriosa, herói que atravessou altivamente 

guerras e adversidades, tipo humano rude, que assim se constituiu somente por uma 

necessidade imposta pelo meio (p.6). 
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Segundo Gonzaga (1996), a constituição do chamado “mito do gaúcho” ocorre quando a 

pecuária começa a ser abalada, devido, principalmente, a concorrência de frigoríficos platinos a 

partir do final da Primeira Guerra Mundial. 

Observamos também que, ao longo dos anos, a palavra “gaúcho” passou por modificações 

em seu significado, como nos mostra Oliven (1993). 

 

No período colonial o habitante do Rio Grande era chamado de guasca e depois de 

gaudério, este último termo possuindo um sentido pejorativo e referindo-se aos 

aventureiros paulistas que tinham desertado das tropas regulares e adotado a vida rude 

dos coureadores e ladrões de gado. Tratava-se de vagabundos errantes e               

contrabandistas de gado numa região onde a fronteira era bastante móvel em função dos 

conflitos entre Portugal e Espanha. No final do século 18, eles são chamados de 

gaúchos, vocábulo que tem a mesma conotação até meados do século 19, quando, com a 

organização da estância, passa a significar o peão e o guerreiro com um sentido 

encomiástico. O que ocorreu foi a ressemantização do termo, através da qual um tipo 

social que era considerado desviante e marginal foi apropriado, reelaborado e adquiriu 

um novo significado positivo sendo transformado em símbolo de identidade do Estado. 

(p.25). 

 
 

A cultura do gaúcho, ao passar dos anos, foi difundida também em outros meios e lugares. 

Porém, a chamada sobreposição identitária, bem como, as hibridações, permite com que os povos 

originalmente descendentes de outros lugares do mundo, e, assim, possuindo outras culturas, 

agreguem a identidade cultural gaúcha, sem perder a sua identidade original:  

 

Nesse sentido, as hibridações nos permitem entender como gaúchos conservadores vão a 

CTGs, mas seus filhos, matriculados e escolas mais “modernas”, festejam o Halloween. 

Permitem-nos entender, também, a sobreposição identitária que faz com que colonos/as 

descendentes de alemães, italianos, poloneses, vistam bombachas, tomem chimarrão e 

“pratiquem” a sua identidade gaúcha, ao mesmo tempo em que podem fazer parte de 

grupos de danças folclóricas alemãs, corais italianos, exercendo também a sua identidade 

“colona”, “imigrante”. Também nos permitem entender que gaúchos sul-riograndenses 

desfilem junto a “gauchos uruguayos”, em comemoração ao 20 de setembro! (FREITAS 

E SILVEIRA, 2004, p.279) 

 

A visão, que muitas pessoas de fora do estado do Rio Grande do Sul têm a respeito do 

sentimento gaúcho em relação ao Brasil, é focada em uma espécie de inferioridade gaúcha frente 

ao País, como constata Guazzelli (2000): 

O futebol gaúcho reproduz em grande medida, os problemas que atingem outros 

segmentos gaúchos. Essa noção de inferioridade aparece com muita freqüência, tanto nas 

falas oficiais das autoridades rio-grandenses, independentemente de partidos ou 
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tendências políticas, transmitindo a idéia de que o Rio Grande arca com um ônus 

desproporcional em relação aos demais estados, quanto na manifestação dos setores 

privados que dependem de insumos, créditos, preços mínimos, alíquotas ou energia a 

baixo custo, assuntos estes definidos no centro do País. Tais clamores repercutem 

amplamente na população rio-grandense, mobilizada pelos políticos e pela media em 

função dos temas mais díspares. (GUAZZELLI, p.22) 

 

 Sobre essa questão do Rio Grande do Sul, muitas vezes, se diferenciar do resto do Brasil, 

a autora Carolina Octaviano (2010) nos remete a história do povo rio-grandense e relembra 

algumas batalhas das quais o território foi alvo:  

Para afirmar o pertencimento dessa população como parte do povo brasileiro, foi preciso 

negar a influência castelhana na região, ocupada pelos espanhóis graças ao Tratado de 

Tordesilhas, que dividia as terras não europeias “descobertas e a descobrir” entre 

Espanha e Portugal. Em 1737, uma expedição lusitana foi enviada a região para garantir 

o domínio das terras para Portugal, expulsando os espanhóis. A partir de 1825, a região 

volta a ser alvo de disputas. Desta vez entre Argentina e o Império brasileiro, por causa 

do domínio do Rio da Prata. (OCTAVIANO, 2010) 
 

 Carolina Octaviano (2010) cita, ainda, o povo gaúcho como um exemplo de identidade 

regional: 

A língua, os costumes, as manifestações religiosas e a identidade da população do Rio 

Grande do Sul são reflexos das diversas culturas que compõem a sua sociedade. Por sua 

vez, a cultura desses grupos étnicos é indissociável da identidade do povo do Rio Grande 

do Sul, mesmo que apresentem características peculiares. (OCTAVIANO, 2010.) 

 

 Para ilustrar a identificação do gaúcho com seu Estado e a formação dessa identidade 

cultural, segue abaixo o hino do Rio Grande do Sul. O Hino Rio-Grandense é o hino oficial do 

estado do Rio Grande do Sul. A letra é de Francisco Pinto da Fontoura, música de Comendador 

Maestro Joaquim José Mendanha e harmonização de Antônio Corte Real.  

Como aurora precursora do farol da divindade foi o 20 de Setembro o precursor da 

liberdade. Mostremos valor e constância nesta ímpia e injusta guerra, sirvam nossas 

façanhas de modelo a toda terra, de modelo a toda terra sirvam nossas façanhas de 

modelo a toda terra. Mas não basta pra ser livre ser forte, aguerrido e bravo, povo que 

não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor e constância nesta ímpia e 

injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra, de modelo a toda terra 

sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra. (FONTOURA, Francisco Pinto da) 

  

 A obra original do hino do Rio Grande do Sul possuía uma estrofe que foi retirada pelo 

mesmo dispositivo legal que a oficializou como hino do estado: a lei de nº 5.213, de 5 de Janeiro 

de 1966. 
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3  IDENTIDADES BRASILEIRA E GAÚCHA NO FUTEBOL 

 

 A popularidade do futebol tanto na América Latina quanto em outros continentes 

espalhados pelo planeta é indiscutível.  

 

O futebol é o esporte mais popular do planeta. Só para se ter uma ideia de sua dimensão, 

existem mais países filiados a FIFA (Federation Internacionl of Football Association) 

do que associados à ONU (Organização das Nações Unidas). 
 

No Brasil, esse esporte 

passou a ser jogado cotidianamente há pouco mais de um século e tornou-se uma das 

nossas maiores riquezas como nação, uma das nossas principais caixas de ressonância 

social e um elemento que nos identifica como brasileiros, tanto aqui, como no exterior. 

(BORGES, 2006, p.31) 

 

O modo europeu de jogar futebol foi o que deu origem ao estilo próprio de diversas 

regiões brasileiras. O esporte bretão trazido da Inglaterra, de força e garra, porém com pouca 

técnica, inicialmente reproduzido pelo povo brasileiro, deu lugar à criatividade, assim como, o 

modo de torcer do brasileiro também foi modificado ao longo dos anos.  

Helal, Soares e Lovisolo (2001) enfatizam três “momentos narrativos”, encontrados na 

literatura acadêmica ou jornalística, a respeito da vinda do futebol inglês ao Brasil: “O primeiro 

momento narra a chegada do futebol e enfatiza a segregação dos negros e dos pobres, o segundo 

relata suas lutas e resistências e o terceiro descreve a democratização, ascensão e afirmação do 

negro no futebol.” (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.13) 

Sobre a segregação dos negros e dos pobres no início da formação da identidade 

brasileira, no futebol, os autores mencionados anteriormente afirmam que: “(...) só as elites 

brancas ou aristocráticas tinham acesso ao futebol. Assim, o futebol, em seu início no Brasil, 

seria elitista e racista (...)” (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.26) 

Outros autores, como Gordon Jr. (apud HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001) ratificam 

essa ideia de que os negros eram excluídos do futebol nacional, lembrando que até 1918 a 

Federação Brasileira de Sports, órgão responsável pelo futebol nacional na época, impunha 

formalmente a não participação dos negros nas equipes: “Foi somente em 18, cedendo às 

pressões de setores da imprensa, que a Federação autorizou formalmente os clubes e entidades 

regionais a aceitarem inscrições de negros.” (p.27) 
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Em um segundo momento, Helal, Soares e Lovisolo (2001) relatam as lutas e resistências 

dos segredados, para participar da cultura futebolística. Grande parte da sociedade negra teria tido 

acesso ao futebol em fábricas têxteis, na várzea ou em terrenos baldios.  

(...) os técnicos ingleses (operários qualificados), vindos diretamente da Inglaterra para 

trabalhar na Cia. Progresso Industrial (firma formada com capital português), 

organizaram-se rapidamente para formar o Bangu Footbal Club. Mas, em função do 

número insuficiente de ingleses para formar duas equipes, foram obrigados a contar com 

a participação dos operários brasileiros. Assim, os negros e pobres teriam tido acesso ao 

futebol na fábrica. (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.29) 

  

  

Segundo os autores, “o futebol já estaria no ‘sangue’ afro-brasileiro, estaria no sangue do 

corpo oprimido pela chibata, mas liberto nas rodas de samba e de capoeira”. (p.30). E, para se 

sobressaírem aos demais, e assim conquistar algum espaço no futebol, os “excluídos” teriam 

inventado uma nova forma de jogar futebol. “(...) um estilo original cheio de floreios, de dança, 

de ginga e de malícia, às margens do aristocrático, disciplinado e coletivo jogo inglês”. (p.30). 

Para Murad (apud HELAL, SOARES E LOVISOLO, 2001), os negros teriam sido 

estimulados a inventar o drible pelo fato de serem ‘obrigados’ a não enfrentar os brancos no 

corpo-a-corpo. 

Quando começaram a jogar futebol por aqui, os negros não podiam derrubar, empurrar, 

ou mesmo esbarrar nos adversários brancos, sob pena de severa punição: Os brancos no 

máximo, eram expulsos de campo. Esta redução dos espaços dentro das “quatro linhas”, 

subproduto de sua situação social, obrigou os negros a jogarem com mais ginga, com 

mais habilidade, evitando o contato físico e reinventando os espaços. Sim, porque drible 

não é outra coisa que a criação de espaço, onde o espaço não existe. (p.35) 

 

Nesse contexto, a participação de um mulato foi fundamental para dar início a uma nova 

fase do futebol segregado no Brasil. O nome dele: Arthur Friedenreich. 

 
Com esse nome nada brasileiro, o mulato Friedenreich (filho de um alemão com uma 

negra) se tornaria o maior ídolo do futebol brasileiro na época, marcando o gol da vitória 

da seleção no Campeonato Sul-Americano de 1919. Não tanto por ter feito esse gol tão 

importante, mas pelo fato de ser mulato (...) Através dele, uma grande parcela dos 

torcedores, e do povo em geral, começou a perceber que o futebol não precisava ser de 

uma só cor, nem só da elite. Podemos imaginar que a importância de Friedenreich se 

deve ao fato de que ele marca talvez o ponto-chave na identificação do futebol com o 

ethos nacional. (GORDON JR. apud HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.34) 
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Finalizando este segundo momento, os autores concluem que: “O estilo de futebol 

brasileiro teria sido construído não só pelas “habilidades corporais do negro”, mas também em 

função do racismo dominante na sociedade brasileira que se refletia no espaço do futebol.” 

(HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.36)     

No terceiro e último momento dessa narrativa descrita, sobre a vinda do futebol inglês ao 

Brasil e sua adaptação pelos negros, os autores falam sobre a democratização e afirmação do 

negro no futebol. Segundo eles, por volta de 1950, o futebol teria se tornado uma forma de 

“mobilidade social e econômica” para as classes inferiores da sociedade brasileira.  

Porém, após a derrota do Brasil na Copa de 1950 para o Uruguai, o racismo teria voltado 

à tona. “(...) os culpados foram reconhecidos nos negros. Não só em três negros do time, 

diretamente acusados pela derrota – Barbosa, Bigode e Juvenal – mas também na gota de sangue 

negro que havia constituído a própria civilização brasileira”. (Gordon Jr. apud HELAL, SOARES 

E LOVISOLO, 2001, p.40). 

Segundo os autores, após a derrota para o Uruguai, foi verificado que nos jornais não 

existiam acusações e expressões racistas, e sim, frases do tipo “falta raça e falta fibra”. 

Outra explicação para a derrota que não culminariam em acusações de racismo, seria o fato de 

que no futebol, na maioria dos casos e até os dias atuais, a culpa recai sobre a defesa e sobre o 

goleiro. “O óbvio é que os bodes ‘expiatórios’ eram os jogadores da defesa brasileira que 

participaram direta ou indiretamente dos lances dos gols uruguaios”. (p.42). 

 O fato é que em 1958 esse sentimento de racismo seria novamente “superado” com a 

conquista da Copa do Mundo pelo Brasil.  

 

A façanha voltaria a ser realizada na Copa de 62. Apesar do racismo, o estilo dançado, 

gingado e improvisado do futebol brasileiro seria revelado ao mundo através do preto 

Pelé e do mulato Garrincha. O herói superou assim as provas na sua caminhada para o 

reconhecimento. (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.42). 

 

Freyre (apud DAMO, 1990), ao destacar o processo de construção da identidade 

brasileira, menciona a molecagem baiana, a capoeira de Pernambuco e a malandragem carioca. 

Essa identidade regional que se faz presente no futebol foi resultado de um processo cultural 

construído ao logo dos anos. “Trata-se, antes de mais nada, de um ponto de partida de infindáveis 

discussões que atestam, simultaneamente, a presença de diferenças regionais atualizadas no e 
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pelo futebol e também pontos de interseção entre as elaborações acadêmica, mediática e 

popular.”(DAMO, 1990, p.90) 

Soares e Lovisolo (apud PAOLI, 2007) comentam sobre o início da construção da 

identidade, própria, do brasileiro no futebol.  

 

O estilo de jogo do futebol brasileiro começou a ter um relativo sucesso a partir dos anos 

20. Já na década de 30, aparece com mais intensidade os narradores, louvadores, desse 

novo estilo de jogo. Estilo que se transformou numa narrativa profundamente associada 

à invenção das singularidades do futebol e do ser brasileiro, quando as necessidades da 

formação de sentimentos nacionais cresciam. Tal narrativa teve êxito, e foi internalizada, 

ao ponto de acharmos hoje que o passado de nosso futebol está formado por “craques”, 

quase semideuses, que sempre apresentavam belas jogadas, dribles sensacionais, que 

culminavam no gol de placa. O nosso futebol, máxima expressão de nossa brasilidade, 

era belo e tinha seu próprio estilo, mesmo nas várzeas. (PAOLI, 2007, p.36) 

 

Devido a grande extensão geográfica do Brasil, culturas diferentes se formaram por meio 

das inúmeras colonizações sofridas. As diversas culturas se mostram presentes em cada região 

através das diferenças étnicas e raciais. No futebol essa diferença cultural não é diferente. As 

diversas regiões do Brasil têm a sua maneira de jogar, assim como os torcedores apóiam suas 

equipes de formas distintas, e, locutores, por sua vez, transmitem os jogos de acordo com o que 

cada região expressa. 

O jeito gaúcho de jogar futebol é considerado há muito tempo, um “estilo violento”, muitas 

vezes parecido com o estilo de jogar europeu que possui como características, a competitividade, 

a eficiência, o racional, o coletivo, o treino, a rigidez, o futebol-força entre outras. Diferente do 

modo brasileiro de jogar que têm como principais atributos, o artístico, o espetáculo, o intuitivo, 

o dom, o malandro, o individual, enfim, o chamado “futebol-arte”. Dessa forma, o futebol gaúcho 

acaba por desprender-se daquele coletivo de culturas que formou a identidade futebolística 

brasileira citada por Freyre.  

As qualidades técnicas de Garrincha, por exemplo, foram descritas como “extremamente 

instintivas”: “Todos nós dependemos do raciocínio (...) ao passo que Garrincha nunca precisou 

pensar, (...) tudo nele se resolve pelo instinto, pelo jato puro e irresistível do instinto.” 

(RODRIGUES apud DAMO, 1990). 

Na Copa do Mundo de 1994, o Brasil sagrou-se campeão mundial pela quarta vez, um dos 

símbolos dessa conquista foi o capitão do time, o gaúcho Dunga, estereótipo de um futebol com 
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disciplina aliado a muita força, no entanto, com pouca técnica e muito menos espetáculo. Antes 

da conquista o estilo de jogo empregado pelo então treinador da seleção, Carlos Alberto Parreira, 

foi contestado e não agradava tanto os formadores de opinião, quanto população em geral. O 

futebol burocrático, de muita marcação e disciplina tática que dava prioridade ao grupo e não ao 

individual não empolgou grande parte dos brasileiros. Antes acostumados a torcer por um time 

extremamente técnico, como, por exemplo, a seleção que era escalada com Pelé, Garrincha, Didi, 

Nilton Santos, entre outros, agora precisavam torcer por um conjunto de jogadores que também 

tinham seus craques, como Romário e Bebeto, porém, com “lampejos” individuais que 

eventualmente faziam o povo brasileiro acreditar no título mundial. 

Após a conquista de 1994, muitos tiveram que rever seus conceitos. O futebol-arte, já não 

era mais unanimidade e o estilo de jogo europeu, adotado e adaptado pelos gaúchos que aliavam 

a força e a técnica, esta última originária do próprio brasileiro, porém com menos destaque, 

ganhou adeptos do Brasil inteiro. Oito anos depois o treinador gaúcho Luís Felipe Scolari, trouxe 

de volta este estilo de jogo com o pentacampeonato do Brasil em Copas do Mundo, porém, com 

um jogador extremamente técnico, “Ronaldinho Gaúcho”, parecendo assim ser possível unir 

força e técnica em uma seleção que contava com atletas do “Oiapoque ao Chuí”.   
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4 A INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NAS IDENTIDADES 

CULTURAIS 

 

As identidades culturais podem ser vistas de diversas formas. Enquanto alguns preferem delimitar a 

identidade como um todo, por exemplo, um país inteiro, outros abrangem o tema e afirmam que a 

identidade das províncias pode ser fragmentada através de suas culturas regionais. Existe, ainda, a ideia de 

que as identidades culturais são construídas, e/ou, reafirmadas, por intermédio dos meios de comunicação.  

Jacks (1999) utiliza dois grandes estudiosos em comunicação e faz um paralelo entre eles para 

explicar o que é a identidade cultural, propriamente dita, e como ela se faz presente nas mídias e na 

sociedade contemporânea.  

Canclini defende que a identidade cultural latino-americana, consequentemente de seus 

respectivos países está concebida na interculturalidade, a qual é captada nos modos 

desiguais de apropriação, portanto, não está apoiada só nas diferenças, modo tradicional 

de entender as identidades, mas nas intersecções. A interculturalidade está sendo 

construída pela informática, telemática, culturas fronteiriças, migrações, turismo, etc., 

portanto dentro e fora dos meios de comunicação. (CANCLINI apud JACKS, 1999, 

p.35) 

 

Já para Martín-Barbero, “a identidade latino-americana está constituída pela mestiçagem 

que caracteriza seu processo cultural, resultante do convívio com a modernização compulsiva e 

com as tradições que ainda permanecem”. (MARTÍN-BARBERO apud JACKS, 1999, p.36). No 

mesmo raciocínio, Martín-Barbero acredita que a identidade como construção histórica seria um 

processo mediado pelas diferenças que convivem no mesmo cenário. 

Na década de noventa, estudos científicos sobre identidade cultural e meios de 

comunicação apontam que “as identidades culturais não foram profundamente abaladas pelos 

meios de comunicação” (JACKS e MENEZES, 2006, p. 171).  

Sobre a relação das pessoas, que carregam consigo suas identidades, e os meios de 

comunicação, responsáveis por levar a mensagem aos seus receptores, JACKS e MENEZES 

(2006) sugerem que “a identidade cultural é, também, um importante fator mediador na relação 

das pessoas com os meios de comunicação, garantindo processos de negociação com os 

conteúdos massivos provenientes de outras realidades e contextos culturais”. (p.171) 

Quanto à construção e adaptação das identidades culturais sob interferência dos meios de 

comunicação, as autoras concluíram, através dos trabalhos estudados na década de noventa, que: 
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(...) a memória coletiva, interagindo com o presente, como já havia sugerido Martín-

Barbero, reconstrói as identidades culturais em qualquer âmbito, levando a superar 

dificuldades comunitárias e sociais, mesmo frente às mudanças intensas, em que o 

passado perde força e o presente passa a ser cada vez mais uma referência impositiva. 

(p.173) 

 

 Outro fator que deve ser levado em consideração quando falamos sobre identidade 

cultural e suas transformações, é o avanço da tecnologia, principalmente na segunda metade do 

século XX e no início do século XXI. 

Sobre as redes comunicacionais e o processo de desenvolvimento tecnológico, os autores 

MARQUES, CARVALHO e CAMARGO (2005) comentam que na atualidade são fenômenos de 

extrema importância. “Em menos de meio século, elas contribuíram, entre outras coisas, 

grandemente na remodelagem das culturas, na terceirização da economia e na rearticulação 

política.” (p.172) 

 

 

4.1 INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA IDENTIDADE CULTURAL 

GAÚCHA 

 

Para tratarmos da identidade gaúcha como uma mediação é necessário destacar os 

elementos que constituem essa identidade e a fazem ser reconhecida por todos. Nesse aspecto, 

podemos salientar as seguintes características regionais: sotaque, linguajar, costumes, tradições, 

modo de ser, folclore, hábitos alimentares, símbolos, mitos, etc. 

Jacks (1999) acredita ser difícil “definir em que medida, com que relações, com que 

repercussões, etc., se constitui esta identidade, especialmente porque estão em jogo diversos 

agentes desta construção, como o Estado, os meios de comunicação de massa (MCM), os Centros 

Tradicionalistas Gaúchos (CTGs), a escola e as práticas culturais como um todo.” (JACKS, 1999, 

p.86). 

A autora afirma, ainda, que separar os MCM da identidade cultural gaúcha, 

contemporaneamente, é algo difícil de acontecer já que a interação que existe entre os agentes 

que dinamizam o processo, resulta em uma estrutura sólida de identificação cultural por meio das 

várias instituições. 
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JACKS e MENEZES (2006) direcionam sua tese, sobre os estudos de identidade cultural 

e os MCM, focando locais longe do eixo Rio-São Paulo, e explicam: “(...) nesta década (90), os 

trabalhos que analisaram a relação entre identidade cultural e os meios tiveram sua origem em 

regiões equidistantes do eixo Rio – São Paulo.” (p. 168) E, com isso, concluíram que os estudos: 

“Possivelmente traduziram preocupações de zonas periféricas quanto às transformações de suas 

identidades frente às ações dos meio massivos”. (p. 168) 

Nesse contexto, podemos identificar que, no Rio Grande do Sul, a legitimação cultural 

está intrínseca nas preferências da população. Sobre isto, um estudo de recepção de uma 

telenovela, transmitida pela TV Globo, concluiu o seguinte. 

 

A autora constata que os modos e hábitos de ver televisão, sua importância e as 

interpretações dadas aos conteúdos variam de acordo com características 

socioeconômicas, etárias e sexuais, mas que algumas semelhanças ultrapassam estas 

condições, como a preferência pela RBS TV (afiliada da Rede Globo), que relativiza o 

discurso da emissora carioca e fortalece a identidade regional”. (JACKS e MENEZES, 

2006, p. 169) 

 

 Outro aspecto que fortalece a identificação do povo gaúcho com sua identidade cultural 

são os próprios hábitos regionais adquiridos com o passar dos anos.  Hábitos estes que estão 

presentes, inclusive, durante a recepção da mensagem a partir dos MCM, como podemos 

perceber no estudo de recepção referido acima: “(...) a “roda de chimarrão”, durante a recepção 

da telenovela é uma “mediação situacional simbólica”, na qual está presente parte da memória 

coletiva gaúcha, conectando, desta forma, televisão e identidade (...)” (p. 169)     
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5 JORNALISMO, FUTEBOL E IDENTIDADE ANDAM JUNTOS 

 

Quando falamos de futebol, uma das maiores características que nos cabe destacar é a 

rivalidade. O que seria deste esporte sem a rivalidade entre clubes e seleções? E, nesse aspecto, a 

imprensa esportiva teve papel de grande destaque, como nos contam HELAL e LOVISOLO 

(2007). 

Em um terreno onde as rivalidades estão mais acirradas, como é o caso da relação 

Brasil-Argentina no universo futebolístico, evidenciamos vários estereótipos no “olhar” 

de “um” para o “outro” e vice-versa. No “olhar” da imprensa argentina sobre o futebol 

brasileiro, os estereótipos falam de características como “alegria”, “diversão”, 

“habilidade” e “individualismo”. No “olhar” da imprensa brasileira(...) Em termos 

estritamente futebolísticos encontramos os estereótipos “garra” e “catimba”. Em termos 

extra-futebolísticos encontramos, em 2002, estereótipos negativos como “empáfia”, 

“arrogância” e “racista”. (HELAL e LOVISOLO, 2007, p. 12) 

 

   Podemos observar que, quando discorremos sobre rivalidade, as identidades e características 

culturais são intrinsicamente mencionadas:  
 

 

A construção simbólica do futebol foi semelhante nos dois países. Ambos “construíram” 

para si uma imagem de “estilo de jogo” baseada no drible, improvisação e 

espontaneidade, tendo como oposição a rigidez de esquemas táticos que seriam típicos 

do futebol europeu, especialmente o inglês, o grande adversário do futebol criollo dos 

argentinos. (p.2) 

 

 

 Para MARQUES, CARVALHO e CAMARGO (2005) o esporte é indissociável a outros 

elementos, inclusive às identidades culturais.  

 

O esporte não pode, sob nenhuma hipótese, ser visto como uma atividade imune à ação 

de outros interesses ou aspectos (econômicos, sociais, culturais, políticos) porque, com 

isso, ele se descontextualiza e, certamente, fica difícil entender por que algumas coisas 

nele ocorrem. (MARQUES, CARVALHO E CAMARGO, 2005, p.15)  

  

Os autores acreditam que, atualmente, o jornalismo procura separar os diversos segmentos 

da informação, restringindo assim um melhor entendimento sobre os acontecimentos do esporte 

moderno. “Essa visão fragmentada, infelizmente, constitui-se numa marca do jornalismo 

moderno, que, premido por sua dinâmica operacional, segmenta conteúdos, tentando percebê-los 

como estanques e desconectados”. (p.15) 
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Segundo registros, a parceria entre o jornalismo e o esporte começou na década de 30: 

“(...) a mídia impressa, mais especificamente, o jornal, começou a divulgar as informações do 

esporte e também às práticas esportivas” (p.28). Os termos utilizados para descrever 

determinados esportes na época, como o futebol, eram pouco compreendidos pela população. 

Outro registro importante da época é o fato de o esporte ser praticado somente pelas elites. Sobre 

a elitização do esporte, na década de 30, e a não compreensão da população sobre alguns termos e 

modalidades, os autores comentam.  

 

(...) a população possuía dificuldades de compreender a mensagem, por falta de 

instrução, ou porque os termos esportivos da época faziam referências à línguas 

estrangeiras, mais especificamente à língua inglesa, como o corner, e o penalty, tão 

usuais no futebol, e o set e o game no tênis de campo e no voleibol. E o esporte por sua 

vez era praticado somente pela elite da sociedade que tinha acesso à prática esportiva 

nos clubes ou escolas. (p.28) 

 

Os autores destacam como principal elemento para a massificação do esporte e dos meios 

de comunicação de massa, uma parceria entre o futebol de campo e o rádio, ocorrido entre as 

décadas de 40 e 50.  

 

Os torcedores levavam o radinho aos estádios para acompanharem as narrações, e este 

artefato de comunicação possibilitou a criação de um universo muito interessante em 

relação ao futebol, muitas gírias e jargões do jornalismo esportivo ascenderam nesta 

época, porque o radialista esportivo tinha função básica de criar a imagem da disputa 

para aqueles que estavam distantes do campo de jogo. O imaginário era acionado, e, 

deste modo, posso afirmar sem nenhuma pretensão que as ideologias, identificações e 

simbologias no esporte tiveram seu nascimento com essas ações. (p.28)  

  

 Outras mídias como a televisão, ou audiovisual, entre as décadas de 50 e 60 e a internet, 

década de 90, também são lembrados pelos autores como mídias de massa que fazem parceria 

com o esporte ao longo dos anos. Eles esclarecem que, todos esses meios massivos podem 

conviver juntos, sem que, um tome o espaço do outro: “É preciso que fique claro que o 

nascimento de um veículo de comunicação não invalidou o antigo, ou suprimiu o anterior: todos 

os citados convivem entre si, e existe um mercado consumidor para cada um deles”. (p.29) 

 Existem, ainda, outros aspectos que precisam ser considerados quando falamos em meios 

de comunicação de massa. Questões financeiras, políticas e sociais estão intrínsecas na comunhão 

do esporte com a mídia, como observam os autores.  
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São formadores de opinião e modismos, que de certa maneira estão presentes no dia a 

dia, do cidadão, através dos meios de comunicação. Por estudos pode-se afirmar que o 

esporte estará na programação de uma emissora de televisão se preencher os seguintes 

requisitos: Possuir um patrocinador forte; Possuir um certo apelo popular, ou seja, de 

fácil assimilação junto ao público; Criar uma certa identidade com o telespectador que o 

assiste.(p.29) 

 

 

Sendo assim, podemos dizer que o jornalismo, o futebol e a identidade estão presentes também 

no radiojornalismo esportivo brasileiro.   
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6 RADIOJORNALISMO ESPORTIVO E NARRAÇÃO  

 

Bem como os meios de comunicação, o rádio possui um processo histórico de novas 

tecnologias que foram sendo agregadas ao longo dos anos. “Nos primórdios do rádio, as 

transmissões esportivas eram heroicas, e nem sempre chegavam aos ouvidos do público por 

intermédio dos enormes receptores de rádio”. (SCHINNER, 2004, p.21) 

Os receptores radiofônicos ilustram essa modernização, como podemos observar em 

SCHINNER (2004). 

 (...) à medida que o sistema de telecomunicações se modernizou, os receptores 

diminuíram e ganharam em qualidade. Do famoso “tijolinho” que era o rádio de pilha – 

fiel acompanhante dos torcedores aos estádios – ao walkman de bolso inventado pelo 

japonês Akio Morita foi um salto triplo. (p. 21-22) 

 

 Além dos enormes aparelhos, a qualidade do áudio recebido também era um problema a 

ser superado pelos ouvintes.  

Os ruídos e interferências eram tantos que mal dava para se compreender as palavras do 

narrador. E quando a enorme vitrola da sala estava ligada numa transmissão 

internacional, além dos chiados naturais do rádio, ainda ouvíamos as explosões e o 

espocar das válvulas nervosas e incandescentes. (p.22) 

 

Mas não eram só os ouvintes que tinham problemas com os aparelhos e equipamentos 

antigos. Todos os envolvidos em uma transmissão radiofônica precisavam se desdobrar para 

garantir a chegada da informação ao receptor. 

 

Não havia Embratel na época, e tudo passava pelo controle da Radional, que usava as 

geradoras de Milão, Berna ou Londres para o fechamento do sinal que vinha ao acaso. E 

funcionava da seguinte maneira: o narrador contava até dez e recebia a ordem para 

iniciar a irradiação, como se falava na época. E, como não havia o retorno de áudio, o 

jeito era sair do estádio após o jogo e ir correndo para o hotel para esperar a mensagem 

telegráfica confirmando a recepção. (p.22) 

 

As primeiras narrações radiofônicas esportivas foram feitas por Romeu Tuma e Amador 

Santos. Foi Tuma, inclusive, que inventou o termo “radialista” e acabou batizado de “narrador 

metralhadora” pelo modo rápido que fazia sua locução ao “irradiar uma peleja”. “Foi ele quem 

inventou o termo radialista, pois não havia outro que se encaixasse para designar o profissional 

que trabalhava na área.” (p.23)   
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Segundo BARBEIRO e RANGEL (2006) “A linguagem jornalística do esporte nunca 

teve uma escola definida. O surgimento de um estilo próprio sempre dependeu das tentativas de 

erros e acertos”.  

SCHINNER (2004) resume as funções principais do narrador esportivo: “O narrador 

esportivo é o profissional de comunicação capacitado a descrever, contar, relatar, transmitir um 

evento ou conduzir uma transmissão, interagindo com seus ouvintes, espectadores ou assinantes.” 

(SCHINNER, 2004, p.75) 

No rádio, a comunicação deve ser mais descritiva, incluindo diversos detalhes, pois parte-

se da premissa que o locutor trabalha como se fosse os olhos do ouvinte. Sobre isso, SCHINNER 

(2004) comenta:  

 

A norma de transmissão no rádio se resume a uma narração mais descritiva, mostrando 

aos ouvintes detalhes dos uniformes, dos times, da posição do campo e das jogadas. Nas 

emissoras de AM (mas principalmente de FM), deve-se aprender a se comunicar 

valorizando a voz, a dicção e a cadenciar a transmissão com pausas e ritmo. (p.76) 

 

SCHINNER (2004) aponta que o bom narrador deve conhecer os seguintes 

“combustíveis”: “Emoção; cultura e conhecimento; liderança; carisma, credibilidade e ética; VPF 

(Valorização da Palavra Falada)”. (p.78) 

Além desses cinco itens apresentados anteriormente, SCHINNER (2004) acrescenta 

outros cinco artefatos que ele chama de “Técnicas Fundamentais”: “Técnicas de improviso; 

técnicas de memorização; técnicas de fonoaudiologia; técnicas de narração; técnicas de 

apresentação e entrevista”. (p.78) 

Para BARBEIRO e RANGEL (2006) a emoção é um item fundamental para o narrador 

esportivo, porém, existe um limite:  

 

Alguns narradores são considerados bons porque narram com o coração, mexendo com 

as emoções do torcedor. Mas há um limite para tanta adrenalina? Sim, há! Transformar 

um evento esportivo em grande espetáculo no qual o simples passe de um jogador para 

outro é narrado com grande entusiasmo é exagero. (BARBEIRO e RANGEL, 2006, 

p.45) 

 

A premissa básica da locução é tentar mexer com o imaginário do ouvinte, de forma que 

ele consiga pensar no que está acontecendo. Sendo assim, a partir de Romeu Tuma, foram sendo 

criados estilos próprios de narração. 
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Foram surgindo estilos próprios para a descrição do jogo. Para ilustrar o imaginário do 

torcedor e conquistar a sua audiência, narradores no rádio e na televisão utilizaram 

formas criativas, inventaram bordões e buscaram no próprio povo, expressões que 

pudessem facilitar a identificação com o que estavam falando. (GUERRA, 2007, p.2)       
  

Outro locutor esportivo, muito importante para a história e sequência da narração, foi Ary 

Barroso. Ele deu início a um estilo diferente de locução, até então desconhecida no Brasil.  

Ary Barroso era um espetáculo à parte, e foi o primeiro narrador a usar a irreverência, o 

fanatismo e a passionalidade como marca registrada de suas transmissões. Apesar de 

flamenguista doente, o jeito popularesco de Ary Barroso encantava até quem não era 

rubro-negro. (SCHINNER, 2004, p.23) 

  

 Até início dos anos 80, o rádio ainda era o maior veículo de informação no Brasil. Nas 

transmissões futebolísticas não era diferente. Alguns nomes ficaram marcados na história das 

locuções radiofônicas. SCHINNER (2004) aponta diversos personagens da história das locuções 

futebolísticas no rádio.  

 

A escola radiofônica teve nomes gloriosos como Pedro Luiz, Edson Leite, Mário 

Morais, Oduvaldo Cozzi, Blota Júnior, Galeano Neto, Jorge Curi, Waldir Amaral, Fiori 

Gigliotti, Doalcei Camargo, Armindo Antonio Ranzolin, Lombardi Jr., Luis Mendes, 

Braga Júnior, Aroldo Fernandes, Darcy Reis, Willy Gonzer, Joseval Peixoto, Flávio 

Araújo, Reinaldo Costa, Wanderley Ribeiro, e tantos outros. Alguns seguem em plena 

atividade. (p.38) 

  

 Medina (apud SCHINNER, 2004) acredita que ao longo dos anos houve muitas pessoas 

competentes no rádio, porém, existiram alguns empecilhos para que fossem devidamente 

reconhecidas: “A questão do grande reconhecimento também é uma questão de momento 

propício, e que às vezes nunca aparece por causa das circunstâncias históricas. E, no caso do 

rádio, as circunstâncias financeiras”. (SCHINNER, 2004, p.39) 

 Como qualquer outro programa jornalístico, a transmissão esportiva necessita de alguém 

que conduza a jornada. De acordo com BARBEIRO e RANGEL (2006), no passado o locutor ou 

narrador eram identificados como “showmans”. “Toda equipe girava em torno de sua 

popularidade e seu carisma”. (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p.65) 

 Para BARBEIRO E RANGEL (2006), o narrador muitas vezes deve conter sua emoção 

demasiada, principalmente com relação ao seu time do coração, e narrar os jogos de forma a 

relatar e descrever o fato presenciado:  
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O narrador precisa saber ser um âncora das transmissões, saber editar e conhecer bem a 

competição que está transmitindo. Precisa passar ao torcedor a emoção na medida certa, 

sem esbarrar no histerismo que ocorre com alguns profissionais em épocas de Copa do 

Mundo e Jogos Olímpicos. (p.66) 

 

 A técnica de improviso é lembrada por BARBEIRO e RANGEL (2006) como um dos 

principais trunfos para o bom narrador esportivo: “Improviso é sinônimo de preparo e 

conhecimento do assunto”. (p.66) 

 Os narradores esportivos devem procurar a autenticidade: “Por isso, os apresentadores de 

um veículo têm de conquistar o público, cada um com seu estilo e jeito de ser”. (BARBEIRO e 

RANGEL, 2006, p. 71)  

 

6.1 RÁDIO GAÚCHA 

 

A Rádio Gaúcha, fundada em 8 de fevereiro de 1927, é a segunda emissora mais antiga do 

estado do Rio Grande do Sul. Seu primeiro nome foi "Rádio Sociedade Gaúcha", uma sociedade 

fundada por Alcides Cunha, Carlos Freitas, Leovegildo Velloso, Gabriel Fagundes Portella, Ivo 

Barbedo, Olavo Ferrão Teixeira e José Baptista Ferreira. 

A emissora faz parte da Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS), possui sua sede em 

Porto Alegre (RS) e está presente em doze estados brasileiros. São eles: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Mato Grosso, Maranhão, Alagoas, Amazonas, Bahia, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Goiás e Acre, com 145 afiliadas à rede Gaúcha SAT.  

A “Gaúcha” já realizou diversas transmissões históricas de eventos esportivos. No 

currículo da rádio, constam transmissões de diversas Copas do Mundo e Olimpíadas. Foi a 

primeira emissora do Rio Grande do Sul a transmitir uma Copa do Mundo de Futebol, a de 1950, 

realizada no Brasil, e desde 1970 não fica ausente de uma Copa do Mundo.  

Atualmente, a “Gaúcha” faz suas transmissões com áudio 100% digital. Na grade de 

programação da rádio, constam programas informativos, focando preferencialmente nos 

acontecimentos ligados ao Rio Grande do Sul e na dupla Gre-Nal. Ela possui aproximadamente 

40 profissionais na área de jornalismo, além de 35 operadores que trabalham na central técnica, 

gravações, externas e transmissores. Destes 40, 20 são dedicados ao esporte. É a rádio líder de 

audiência nas classes mais altas da sociedade e primeiro lugar nas jornadas esportivas. 
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 Em 2011, um dos programas de maior sucesso da rádio completou 40 anos. O “Sala de 

Redação” foi idealizado por Cândido Norberto, na década de 70. O programa trata de futebol e 

conta com a participação de sete debatedores indo ao ar de segunda a sexta-feira, das 13h às 14h.  

 Dentre seus comunicadores mais conhecidos, estão Ruy Carlos Ostermann, Pedro Ernesto 

Denardin, Lauro Quadros, Sara Bodowsky, Lasier Martins, Tânia Carvalho, André Machado, 

Antônio Carlos Macedo, entre outros. A frequência para escutar a rádio é 600 KHz AM, 93,7 

MHz FM, 06020 KHz (ondas curtas), 11915 KHz (ondas curtas), além do canal 407 da SKY, 351 

da NET e 175 Via Embratel. 

 

6.2 PEDRO ERNESTO DENARDIN 

 

Pedro Ernesto Denardin nasceu em 6 de dezembro de 1950 e é natural da cidade de Porto 

Alegre (RS). Sua carreira começou em 1973, quando participou de um concurso promovido pela 

Rádio Gaúcha, para narrador esportivo, com 32 participantes. Pedro Ernesto, finalista do 

concurso, foi trabalhar na Rádio Farroupilha.  

Ao longo de sua carreira esportiva, Denardin passou também pelas rádios Bandeirantes e 

Sucesso, voltando para a Gaúcha, em 1986, lugar onde está até hoje. Ele sempre desempenhou a 

função de jornalista esportivo, exceto em um breve período de seis meses, na Rádio Farroupilha, 

onde foi chefe de notícias. Nesta fase, Denardin comenta que teve que lidar com a ditadura 

militar: “(...) na época tinha ainda o problema dos governos militares. Então, o chefe de notícia 

era um cara muito cuidadoso, que tinha muita restrição no que dizer. Não se podia colocar 

determinadas coisas, era um momento meio complicado (...)” (DENARDIN, 2001)  

O locutor participou de coberturas históricas de eventos esportivos, como Copa do Mundo 

e Jogos Olímpicos, além de transmissões de jogos de grande importância nacional e 

internacional. Denardin já foi repórter e se consolidou na narração quando Armindo Antônio 

Ranzolin, um dos narradores esportivos mais famosos do Rio Grande do Sul, se aposentou das 

locuções. 

O narrador pôde acompanhar, durante a sua carreira, a evolução da tecnologia. Por 

exemplo, o uso de microfones sem fio, a telefonia celular, todos os tipos de linhas digitais, 

ferramentas estas que auxiliam na transmissão das partidas: 
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As dificuldades eram muito maiores no período anterior. Hoje, a Rádio Gaúcha tem um 

grau de profissionalismo muito grande. As coisas são bem mais fáceis porque a gente 

tem como produzir as questões. Mas eu me lembro quando eu entrei aqui na Gaúcha a 

situação era bem inferior. Nós não tínhamos uma série de recursos que temos hoje. Hoje 

nós trabalhamos com microfone sem fio. Até porque a tecnologia avançou também. Com 

o celular nós começamos a trabalhar em 1990, na Copa da Itália. Eu fui um dos 

primeiros a usar celular aqui no Brasil. Eu estava na Itália. A Seleção Brasileira estava lá 

concentrada e eu falava de celular de lá para Roma e Roma colocava pelo canal 

internacional para Porto Alegre. Mas as condições tecnológicas mudaram muito. Hoje é 

muito fácil fazer determinadas coisas. Nós temos linhas de transmissão que são incríveis. 

Nós transmitimos a Copa do Mundo com som digital, fizemos as Olimpíadas com som 

digital. É como se eu estivesse do teu lado e o cara falando da Austrália. (DENARDIN, 

2001) 

  

Perguntado sobre os narradores que inspiraram sua carreira, Pedro Ernesto Denardin 

comenta: 

 

Eu, por exemplo, não tenho uma inspiração de narradores, eu faço uma coisa meio 

pessoal. Normalmente os narradores se inspiram “num” e “noutro”. Eu até comecei me 

inspirando no Mendes Ribeiro, no Pedro Pereira. Eu sou um narrador regional, eu faço 

uma narração pro Rio Grande do Sul (...) (DENARDIN, 2011.) 

 

 Sobre a escolha de quem narra as partidas, nas jornadas esportivas, Denardin explica: 

“Existe uma primeira, uma segunda e uma terceira equipe. Então o jogo que a rádio considera o 

mais importante é da primeira equipe. Qual é o jogo mais importante para a Rádio Gaúcha? O 

Gre-Nal. Então a primeira equipe fica aqui (Porto Alegre)”. (DENARDIN, 2001) 

 Em relação ao seu estilo próprio de narrar os jogos, especialmente os da dupla Gre-Nal, 

Denardin faz questão de ressaltar: “Eu sou um narrador regional, eu faço uma narração para o Rio 

Grande do Sul, uso termos gauchescos sempre que posso (...)”. (DENARDIN, 2011) 

 O locutor, desde que começou a narrar jogos, sempre procurou ter um estilo próprio, 

diferente dos demais narradores esportivos, que transmitisse mais emoção ao ouvinte:  

 

Eu, eu sou um cara de exprimir sentimentos. No jogo Grêmio e Fluminense (3 de 

outubro de 2001) eu joguei os meus sentimentos em cima do Murilo ( goleiro do 

Fluminense) porque ele estava sendo o grande o nome do jogo. Daqui a pouco eu gritei 

dez vezes, Murilo. Não parava de gritar. Isso é expressão de sentimento. Quando eu 

estava fazendo Grêmio e Corinthians (final da Copa do Brasil de 2001), eu gritava "Ah! 

Eu Sou Gaúcho!", grite comigo, cantava, sei lá fazia um monte de loucura. E isso é o 

que eu penso ser diferente em relação aos outros, porque normalmente é aquela coisa 

"uma jogada espetacular", as coisas que tu já ouviu umas três mil vezes. E eu já faço 

diferente. Uma vez eu chamei o Spielberg para filmar um gol aqui, que era uma obra de 

cinema. Umas bobagens assim, mas que, enfim, são diferentes. (DENARDIN, 2001) 
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Pedro Ernesto Denardin destaca que os confrontos entre Grêmio e Internacional são os grandes 

jogos da sua carreira de locutor:  

 

O que marca muito é Gre-Nal, eu te diria um. O Gre-Nal é o nosso grande jogo, se tu 

olhar a planilha do Ibope tu vai ver que o maior Ibope que a rádio tem é o Gre-Nal. É 

mais que Seleção Brasileira, é mais que qualquer outro evento. Também é o grande jogo, 

é o jogo que a gente sempre espera. E como jogador espera nós esperamos também. 

(DENARDIN, 2001) 

 

Além de narrador, Pedro Ernesto Denardin é, atualmente, supervisor do departamento de 

esportes da Rádio Gaúcha apresentador do Programa Show dos Esportes, na própria emissora, 

colunista do Jornal “Diário Gaúcho” e comentarista no Programa TVCom Esportes, canal 36. 

Também apresenta o programa Pedro Ernesto Entrevista, na TVCom e recentemente lançou o 

livro: “10 Copas - É Demais”. A obra conta os bastidores e a rotina de trabalho durante a 

cobertura de uma copa do mundo. 
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7 METODOLOGIA 

 

Após pesquisa bibliográfica, com base em BARBEIRO e RANGEL, DAMO, FREITAS e 

SILVEIRA, HALL, HELAL e LOVISOLO, JACKS, OLIVEN, SCHINNER,  URBIN sobre a 

relação da identidade gaúcha com a mídia e o futebol, analisamos as locuções futebolísticas de 

Pedro Ernesto Denardin, a fim de identificar e selecionar frases, palavras e expressões que 

remetiam à cultura regionalista. Para isso, escolhemos três partidas envolvendo a dupla Gre-Nal, 

duas pelo Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A 2011, e a final da Recopa Sul-

Americana, disputada pelo Internacional contra o Independiente, da Argentina. Foram elas: 

.- Grêmio e Internacional, no estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, no dia 28 

de agosto de 2011. 

- Internacional e Independiente, no estádio Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, dia 24 

de agosto de 2011. 

- Grêmio e Flamengo, no estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, no dia 30 de 

outubro de 2011.   

Segundo LOPES (2001, p.93), metodologia “é uma investigação específica e constituise 

numa metateoria ou metaciência. É entendida como um conjunto de decisões e opções 

particulares que são feitas ao longo de um processo de investigação”. 

A escolha do jogo entre Grêmio e Internacional se deu pelo fato de ser o maior clássico do 

Rio Grande do Sul, e um dos maiores do Brasil e do Mundo em termos de rivalidade. O Gre-Nal 

388 foi o 43º da história do Brasileirão desde 1971 e o 121º no Estádio Olímpico. Na história 

geral do clássico (até este jogo), eram 387 jogos, com 145 vitórias do Internacional, 122 do 

Grêmio e 120 empates. O Inter marcou 551 gols contra 513 do Grêmio. No Brasileirão, a disputa 

já atingiu 42 jogos: 17 vitórias do Grêmio, 15 do Inter e 10 empates, com 40 gols do Grêmio e 41 

do Internacional. No estádio Olímpico, em 120 jogos, foram 40 vitórias do Grêmio, 34 do Inter e 

46 empates. O Grêmio fez 148 gols e, o Internacional, 129. 

O segundo jogo analisado, Internacional e Independiente, teve sua escolha devido ao fato 

de ser uma final de competição Sul-Americana, onde todas as atenções da mídia regional e 

brasileira estavam envolvidas. 
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Grêmio e Flamengo, a terceira partida analisada, teve um contexto diferente pelo fato de 

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador do Grêmio, voltar ao estádio Olímpico para enfrentar seu ex-

clube. A escolha para a análise do jogo se justificou porque a torcida do Grêmio, a mídia 

brasileira e gaúcha e, inclusive os atletas envolvidos na partida, estavam ansiosos pelo reencontro 

de Ronaldinho com a torcida tricolor no estádio Olímpico, em Porto Alegre.   

Outra técnica aplicada na pesquisa foi a entrevista, com perguntas abertas, feita com o 

narrador da Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardin, na redação do jornal Zero Hora, em Porto 

Alegre, no dia 22 de agosto de 2011. O intuito, ao entrevistar Denardin, foi entender se a maneira 

de transmitir futebol é trazida de sua própria cultura regionalista ou se o modo de narrar futebol é 

moldado para atrair o público. Também buscamos compreender o que o narrador pensava a 

respeito do rádio como meio de consolidação e transformação da identidade cultural gaúcha, a 

partir das transmissões futebolísticas mediadas por ele próprio. 

Outro entrevistado foi Rafael Cechin, coordenador da jornada esportiva da Rádio Gáucha. 

O objetivo da entrevista foi entender o que a equipe da rádio pensava a respeito da narração de 

Pedro Ernesto Denardin e de que forma a cultura estava inserida nos jornalistas do grupo que 

compõem a jornada esportiva da emissora.  

Após realizar a gravação do material – os 90 minutos de cada jogo – fizemos a 

decupagem das partidas, selecionando as palavras, termos, expressões e o momento dos gols da 

dupla Gre-Nal, baseada na narração de Pedro Ernesto Denardin e que, na ótica do pesquisador, 

remetem a características da identidade gaúcha. Outra base de palavras para explicar as frases e 

expressões narradas por Denardin foi encontrada no glossário de termos gauchescos, extraído do 

“Dicionário de Regionalismo do Rio Grande do Sul”, dos irmãos Zeno e Rui Cardoso Nunes, 

editado pela Martins Livreiro. Este dicionário tem 556 páginas e contém 6.800 termos e 

expressões do regionalismo gaúcho.  

Utilizamos tabelas para facilitar a compreensão dos termos e melhor visualização dos 

objetivos propostos, Desta forma, conseguimos destacar e selecionar todos os termos encontrados 

na locução de Pedro Ernesto Denardin, mostrar os seus significados, conforme o “Dicionário de 

Regionalismo do Rio Grande do Sul”, e fazer um paralelo entre as frases e os contextos 

explicitados na narração.  
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Os significados conotativo e denotativo dos termos não encontrados no “Dicionário de 

Regionalismo do Rio Grande do Sul” foram extraídos do livro “A linguagem popular do futebol”, 

de José Maurício Carpinussú. Já o significado das palavras não encontradas no “Dicionário de 

Regionalismo do Rio Grande do Sul” e nem no livro “A linguagem popular do futebol” foram 

retiradas do dicionário de Língua Portuguesa “Aurélio”.  

Os nomes próprios e demais termos não encontrados no dicionário gaúcho e nos 

dicionários de português tiveram seu significado exposto pelo próprio conhecimento do 

pesquisador. 
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Tabela 1 - Grêmio x Internacional - 28/08/2011  

 

Campeonato Brasileiro 2011 – 19ª Rodada 

Estádio Olímpico, Em Porto Alegre-RS 

Placar Final: Grêmio 2 X 1 Internacional 

 

Número 

de ordem 

Palavra/Termo Significado segundo o 

dicionário gaúcho 

Frase Contexto 

1.  ARRANCOU  
Ato de arrancar. Saída violenta. 

Primeiro ímpeto. Movimento 

inesperado. 

Arrancou pelo meio Jogador com a bola dominada 

partindo para o campo 

adversário em velocidade 

2.   

ATIROU* 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

Foi pra bomba, atirou 

 

 

Chutou com força. 

 

3.   

ATROPELAR 

Aligeirar, andar depressa, 

apressar, investir, enxotar. 

 

Atropelaram o Damião 

 

Jogador do Internacional, 

Damião, foi jogado ao chão 

pelo adversário. 

4.   

BARBARIDADE 

Barbarismo. || interj. Exprime 

espanto, admiração, estupefação, 

surpresa: Cuê-pucha, barbaridade! 

|| Muito, em grande quantidade, 

O Escudero está crescendo uma 

barbaridade 

Jogador Escudero atuando 

muito bem na partida. 
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intensamente: "Aquela moça é 

bonita barbaridade". 

5.  BOMBA* Não encontrado no dicionário. Foi pra bomba, atirou Chutou com força. 

6.  BOTOU/BOTADA Investida, agachada, feita, vez, ato 

de botar. || Cotejo entre 

parelheiros ou galos de rinha 

 

Ele botou a bola pelo lado direito 

 

Jogou a bola para o seu lado 

direito.   

7.   

CAMPO 

 

Nome dado às extensas pastagens, 

apropriadas à criação de gado, 

existentes no Rio Grande do Sul 

. 

 

Escudero é um dos melhores em 

campo 

 

Jogador Escudero um dos 

melhores no campo de jogo. 

8.   

CANHOTO 

Peça de madeira ou de ferro que, 

nos engenhos de serrar madeira, 

adaptada ao mancal de uma polia, 

transmite o movimento desta. 

 

Tocou pro canhoto Douglas 

 

Jogador do Grêmio, Douglas, 

que é canhoto (pé esquerdo 

preferencial) recebe a bola. 

 

9.   

COLORADO(A) 

Cavalar ou muar de pêlo 

vermelho. || Encarnado, vermelho 

vivo. "Baeta colorada"~, significa 

baeta encarnada, bem vermelha. || 

É também qualificativo de um 

partido político do Uruguai, bem 

como membro deste partido. 

 

A bola é colorada 

 

 

Posse de bola do 

Internacional. 
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10.  CORTAR Separar, apartar. Corta de qualquer maneira 
Afastar, tirar a bola.   

11.   

CRUZADO 

 

Diz-se do cavalo calçado em 

diagonal. || s. Antiga moeda de 

valor equivalente a CR$ 0,40. 

 

 

Chutou cruzado 

 

 

Chutou a bola em diagonal. 

12.   

DEFENDE/DEFENDER* 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

O Grêmio se defende com 

Douglas. 

 

O Grêmio procura afastar a 

bola da sua área por meio do 

jogador Douglas. 

 

13.   

DEFRONTAR* 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

Dellatorre defronta-se contra 

Douglas 

 

Dellatorre, atleta colorado, se 

depara frente a frente com 

Douglas, do Grêmio, visando 

a bola. 

 

14.   

ENTREGA* 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

O Interacional não se entrega. 

 

A equipe do Internacional não 

desiste. 

15.   

GARRA* 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

Ele ficou com a bola com raça e 

 

Jogador se esforçou ao 
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 com garra. máximo para conseguir a 

posse de bola. 

16.   

GOLPEADO/GOLPE 

 

Diz-se do indivíduo que toma 

resoluções irrefletidamente, de 

golpe, impulsivo, leviano, tonto. 

 

 

Golpeou de cabeça. 

 

 

Desviou a bola com a cabeça. 

17.  GRÊMIO PORTO-

ALEGRENSE* 

Não encontrado no dicionário. A bola ficou dominada pelo 

jogador do Grêmio Porto-

Alegrense. 

Atleta gremista controlando a 

bola para o Grêmio, de Porto 

Alegre, capital do Rio Grande 

do Sul.  

 

18.   

INTERNACIONAL* 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

O Interacional não se entrega. 

 

A equipe de futebol, do Rio 

Grande do Sul, com sede em 

porto Alegre, o Sport Clube 

Internacional, não desiste. 

19.   

LEVANTAR 

 

Adelgaçar, alevianar, preparar o 

cavalo para a carreira. || Retirar o 

gado do campo ou do lugar em 

que se encontra. || Crescer a 

pastagem de um campo. 

 

Levanta na área. 

 

 

Jogar a bola na área adversária 

pelo alto. 

20.     
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LUTOU* Não encontrado no dicionário. Mário Fernandes lutou Jogador Mário Fernandes 

disputou a bola com o 

adversário. 

 

21.   

MARCAR/MARCAÇÃO 

 

Ação de marcar os animais de 

uma estância. Reunião de 

campeiros para a realização do 

trabalho de marcar o gado.      

 

Andrezinho foi marcado pelo Júlio 

César 

 

Jogador Julio César tentando 

tirar a bola de Andrezinho. 

22.  OLÍMPICO 

MONUMENTAL* 

Não encontrado no dicionário. Jogo no Olímpico Monumental, 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Estádio onde está acontecendo 

a partida entre Grêmio e 

Internacional.  

23.   

PINGO/PINGANDO 

 

Cavalo bom, corredor, bonito, 

vistoso, fogoso, árdego. 

 

A bola ficou pingando 

 

A bola ficou quicando a 

disposição de algum jogador. 

24.   

PORTO ALEGRE* 

Não encontrado no dicionário. Jogo no Olímpico Monumental, 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

Cidade do rio Grande do Sul, 

onde acontece a partida entre 

Grêmio e Internacional. 

25.   

RACHOU/RACHAR* 

 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

O Gleydson rachou ele no meio 

 

O jogador do Internacional, 

Gleydson, acertou o jogador 

da equipe adversária de forma 

ríspida. 
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26.   

RAÇA* 

 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

Ele ficou com a bola com raça e 

com garra 

 

Jogador se esforçou ao 

máximo para conseguir a 

posse de bola. 

27.   

RASTEIRA 

 

Diz-se da erva que dá rente ao 

chão. 

 

 

Soltou rasteira para André Lima 

 

Passou a bola, para o jogador 

André Lima, rente ao chão. 

28.  RECOLHER/RECOLHEU 
Ato de recolher, ou seja, de trazer 

o gado para o curral ou 

mangueira. 

 

Recolheu a bola 

 

Tomou posse da bola. 

29.   

RIO GRANDE DO SUL* 

Não encontrado no dicionário. Nós somos 103 emissoras 

espalhadas por todo Rio Grande do 

Sul e 153 por esse Brasil afora. 

 

Informações sobre a rádio 

Gaúcha.  

30.   

SUSPENDER 

 

Roubar, furtar, raptar. 

 

Foi pra bola, suspendeu 

 

Lançou a bola na área 

adversária. 

31.   

TOCAR 

 

Conduzir, repontar, levar por 

diante: "Tocamos o gado até perto 

do coxilhão". 

 

Toca a bola        

 

Passar a bola, jogá-la para um 

companheiro. 
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 SIGNIFICADO CONOTATIVO E DENOTATIVO SEGUNDO LIVRO “A LINGUAGEM POPULAR DO FUTEBOL” 

 

BOMBA:  

Conotativo - Chute muito forte dado em direção ao gol. 

Denotativo – Projétil com carga explosiva e uma espoleta de percussão ou de tempo; artigo de pirotecnia; tipo de doce; alusão muito 

ofensiva; máquina para fazer circular um fluido; engenho manual para encher de ar pneus de bicicleta. 

 

DEFENDE/DEFENDER: 

Conotativo – Ato de praticar uma defesa ou de atuar no setor de defesa; jogar por uma equipe. 

Denotativo – Prestar socorro ou auxílio a; proteger; amparar. 

 

RACHOU/RACHAR: 

Conotativo – Atingir com violência um adversário. 

Denotativo – Abrir fendas. 
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RAÇA: 

Conotativo – Jogador de coragem; valentia 

Denotativo – Conjunto dos ascendentes ou descendentes de uma mesma família ou de um mesmo povo. 

 

 

SIGNIFICADO SEGUNDO DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS AURÉLIO: 

 

ATIROU/ATIRAR: Arrojar, arremessar, lançar: Atirou a lança contra o inimigo. Disparar (projétil): A ela, primeiro que a ninguém, atiro 

a bala. Lançar, proferir, de súbito e com violência: atirava injúrias aos presentes. (...) 

 

DEFRONTAR: Estar fronteiro ou defronte: Sua casa defronta contra a minha.  Ver-se defronte; deparar, topar: Na curva da estrada, 

defrontei com o rio. Arrostar, encarar: defrontar com o perigo. Colocar-se defronte de; encarar, enfrentar: defrontar o adversário. (...) 

 

ENTREGA: Ato ou efeito de entregar(-se). Rendição, capitulação. Transmissão, cessão. Traição, perfídia. Comprometimento, 

enrascadela, encalacração. (...) 

 

GARRA: Unha aguçada e curva de feras e aves de rapina; gafa. Unhas, dedos, mãos. Pêlo comprido ao redor das juntas dos pés dos 

cavalos. Tirania, opressão. Forte interesse, disposição e persistência na execução de qualquer ato; entusiasmo. Força, intensidade, vigor. 
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LUTOU/LUTAR: Travar luta; combater, brigar, pelejar, pugnar. Despender todas as forças, trabalhar com aferro, para atingir certo 

objetivo: Sua natural inércia impede-o de lutar – jamais conseguirá o que pretende. (...) 

 

 

SIGNIFICADO DOS DEMAIS TERMOS ENCONTRADOS (com base no conhecimento do pesquisador) 

 

GRÊMIO PORTO-ALEGRENSE: Clube de futebol brasileiro de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, fundado no ano de 1903. 

 

INTERNACIONAL: Clube de futebol brasileiro de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, fundado no ano de 1909.  

 

OLÍMPICO MONUMENTAL: Estádio de futebol brasileiro, situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pertencente ao clube Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense. 

 

PORTO ALEGRE: Capital do estado do Rio Grande do Sul. 

 

RIO GRANDE DO SUL: Estado brasileiro localizado no extremo sul do país. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Foot-Ball_Porto_Alegrense


49 

 

 

 
 

 

NARRAÇÃO NO MOMENTO DOS GOLS: 

 

GOL DO GRÊMIO – “Marquinhos, o único jogador do Grêmio que no tempo de Celso Roth faz gol. Jogada bem urdida, jogada de 

técnica. E na presença de Celso Roth, no Grêmio, o Grêmio larga na frente no Grenal”. 

 

GOL DO INTER – “Índio, o zagueiro goleador de Grenais, louco por um Grenal, o zagueiro que superou Figueroa! Ninguém é maior 

que Índio, como zagueiro, na história do Inter. Principalmente em Grenais. Comentarista: Todo Rio Grande já sabe, Grenal é programa de 

Índio”. 

 

GOL DO GRÊMIO – “Douglas, uma cobrança perfeita, pé canhoto, forte, em cima, não tem pro Muriel, o Grêmio tá fazendo dois a 

um”.  
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Tabela 2 - Internacional x Independiente – 24/08/2011 

 

Recopa Sul-Americana 2011 

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS 

Placar Final: Internacional 3 x 1 Independiente 

 

 

Número 

de ordem 

Palavra/Termo Significado segundo o 

dicionário gaúcho 

Frase Contexto 

1.   

ATAQUE* 

 

 

Não encontrado no dicionário. 

 

Troca passes em velocidade no 

campo de ataque 

 

Jogador do Independiente com 

a posse de bola e atleta do 

Internacional tentando tirar a 

bola dele 

 

 

2.  BATENDO* Não encontrado no dicionário. Estão batendo, estão catimbando 
Jogadores do Independiente 

cometendo muitas faltas, além 



51 

 

 

 
 

de estarem fazendo o antijogo, 

impedindo que o Internacional 

desenvolva sua estratégia de 

partida. 

 

3.  BEIRA-RIO* Não encontrado no dicionário. 15 minutos do primeiro tempo, 

Beira-Rio, Porto Alegre 

15 minutos da primeira etapa 

de jogo, estádio do 

Internacional, na capital do 

Rio Grande do Sul. 

 

 

4.  
BEIRA-RIO DE 

GUERRA*  

 

Não encontrado no dicionário. Agora eu ouvi o Beira-Rio, esse é 

o velho Beira-Rio de Guerra, o 

velho Beira-Rio de títulos 

internacionais. 

 

Torcida do Internacional 

cantando mais alto no estádio, 

remetendo a conquistas 

históricas do clube. 

 

5.  COMBATIDO* Não encontrado no dicionário. Ivan Peres foi dominar, combatido Jogador do Independiente com 

a posse de bola e atleta do 

Internacional tentando tirar a 

bola dele 

6.  CRIOULO O natural de determinado lugar, 

região, estado, país. 

É o único crioulo do time argentino O único jogador negro do time 

argentino 

7.  EXÉRCITO 

VERMELHO* 

 

Não encontrado no dicionário. 

O Inter é uma máquina de jogar 

aqui no Beira-Rio, um exército 

vermelho 

No Beira-Rio, em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, o 

Internacional joga muito bem,  

como se os atletas fossem 
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guerreiros. 

 

8.  FALCÃO* Não encontrado no dicionário. O Falcão morava ali, agora se 

mudou 

Após chute ruim do jogador 

do Independiente, Pedro 

Ernesto comenta sobre o ex-

jogador e treinador do 

Internacional de Porto Alegre 

que morava próximo ao 

estádio Beira-Rio, onde o 

atleta adversário teria, 

conotativamente, jogado a 

bola. 

 

9.  GOETHE* Não encontrado no dicionário. 
Não vá dormir, vá lá pra Goethe, 

vá lá pro centro da cidade, vá pra 

calçada da fama, pra dentro de um 

cabaré. 

 

Para o torcedor não dormir, e 

ir comemorar o título na 

Goethe, avenida localizada na 

cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. 

 

10.  GRINGO 
Denominação dada ao estrangeiro 

em geral, com exceção do 

português e do hispano-

americano. 

 

Parece que não tem pressa o gringo 

mesmo “né” 

Jogador do Independiente 

demora ao repor a bola em 

jogo 

 

11.  GUAÍBA* 
Não encontrado no dicionário. Erra espetacularmente em bola o 

jogador Parra, a chuteira dele foi 

parar lá dentro do Guaíba 

Jogador do Independiente 

errou o chute na bola e 

conotativamente sua chuteira 
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 teria ido parar no Rio Guaíba, 

localizado próximo ao estádio 

Beira-Rio, em Porto Alegre. 

 

12.  GURI Criança, menino, piazinho, 

serviçal para trabalhos leves nas 

estâncias. 

Olha a movimentação do guri, que 

espetáculo 

Jovem atleta do Internacional 

com boa movimentação no 

campo de jogo. 

13.  LUTA 

TITANICAMENTE* 

Não encontrado no dicionário. Oscar luta titanicamente contra 

dois adversários 

Jogador do Internacional, 

Oscar, disputando a posse de 

bola contra dois atletas do 

time do Independiente. 

 

14.  METRALHADORA* Não encontrado no dicionário. Pra parar o Damião tem que trazer 

uma metralhadora 

Para tentar fazer com que o 

jogador do Internacional, 

Leandro Damião, pare de 

jogar um bom futebol, é 

necessário, conotativamente, 

uma metralhadora ao time 

adversário. 

 

15.  POVO Vila aldeia, povoação, lugarejo, 

aglomerado de casas de moradia. 

Quem fala aqui é o povo 
Torcedores sendo 

entrevistados na arquibancada 

do estádio Beira-Rio, em Porto 

Alegre. 
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SIGNIFICADO SEGUNDO DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS AURÉLIO: 

 

ATAQUE: Ato ou efeito de atacar; acometimento, assalto, investida. Agressão, ofensa, injúria. Discussão, disputa. Acesso repentino (de 

doença). (...) 

 

BATENDO/BATER: Dar sucessivas pancadas ou golpes em: Os penitentes batiam os peitos e gemiam. Dar choque(s) ou pancada(s) 

com: Para chamar atenção, bateu o pé, irritado. (...) Dar pancada(s) em alguém; surrar, espancar: É perverso, gosta de bater. (...) 

COMBATIDO/COMBATER: Bater-se com; sustentar combate contra: Os soldados combateram demoradamente os inimigos. Opor-se a; 

impugnar, contestar: A reforma combatia a estrutura social dominante. (...) Bater-se, pelejar: Os dois exércitos combatiam-se com fúria. 

(...) 

METRALHADORA: Arma de fogo automática, que em pouco tempo dispara numerosos projetis análogos aos dos fuzis. 

 

 

 

 

16.  TRAVESSÃO Parte da cincha, constituída de 

peça retangular de couro, com 

uma argola em cada extremidade. 

A bola explode no travessão lateral 

esquerdo 

 

Jogador do Independiente 

cabeceou a bola na parte de 

cima, da trave, onde está 

situado o goleiro do 

Internacional. 
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SIGNIFICADO DOS DEMAIS TERMOS ENCONTRADOS (com base no conhecimento do pesquisador): 

 

BEIRA-RIO: Estádio de futebol brasileiro, situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pertencente ao clube Sport Club Internacional. 

 

BEIRA-RIO DE GUERRA: Estádio de futebol brasileiro, situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pertencente ao clube Sport Club 

Internacional que já foi palco de inúmeras partidas difíceis, históricas e gloriosas para o time da capital gaúcha. 

 

EXÉRCITO VERMELHO: Jogadores do Sport Club Internacional, pelo fato de vestir vermelho e estarem enfrentando, jogando, duelando 

contra outro time de futebol, remetendo a uma batalha. 

 

FALCÃO: Paulo Roberto Falcão, ex-jogador e ídolo do Sport Club Internacional. Atuava na posição de centro médio (popular volante), 

comentarista esportivo, jornalista e técnico de futebol. 

 

GOETHE: Avenida de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde historicamente as torcidas de Grêmio e Internacional comemoram os 

títulos esportivos conquistados. 

 

GUAÍBA: Rio localizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que está historicamente ligado à cidade e ao estado gaúcho.  
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LUTA TITANICAMENTE: Faz referência a lutas históricas da mitologia grega. Os Titãs são deuses que enfrentaram o poderoso Zeus e 

outros deuses olímpicos em grandes duelos.  

NARRAÇÃO NO MOMENTO DOS GOLS: 

 

GOL DO INTERNACIONAL – “Agora adivinhem quem é que fez o gol, agora adivinhem quem é que fez o gol, de bico Wianey 

Carlet, de bico, parece gol de criança, um gol extraordinário, Leandro Damião, Damigol, claro que é ele gente, que jogador fabuloso, ele 

passou no meio de dois adversários, deixou os dois falando sozinhos, bateram cabeça, desmaiaram em campo e aí de bico, de bico, com o 

bico do pé direito ele meteu pra dentro do gol à 20 minutos para fazer o primeiro gol do Inter, agora só falta um gol pro bi da Recopa. 

Lenadro Damião, Damigol, eu “to” dizendo, cada vez mais eu repito: ele é “dimóóóis” torcedor! 

 

GOL DO INTERNACIONAL – “Bi, bi da Recopa, o Inter é bi da Recopa, tá vencendo gente! 25 do primeiro tempo. E o avalista desse 

bi campeonato é mais uma vez Leandro Damião, o maior centroavante do Brasil, disparadamente o melhor centroavante do Brasil. Ele 

levou trombando e na saída do goleiro marcou o segundo gol do Internacional, Damigol, Damigol.”.  

 

GOL DO INTERNACIONAL – “Bi-Campeão, Bi-Campeão, Bi-Campeão, Gol, Bi-Campeão, desde de 2006 tem uma escrita neste 

século iluminado por nosso senhor Jesus Cristo e Virgem Maria. O Inter há de ser campeão de uma taça internacional, e agora Kleber na 

cobrança perfeita, de pênalti, aos 38 minutos, está confirmando. Tinha que ser, tá escrito no evangelho, ta escrito nas tabuas de Moisés, tá 

escrito nas terreiras que estão na periferia de Porto Alegre, que o Inter vai ser campeão de um título sul-americano, Internacional Bi-

Campeão, eu quero festa, eu quero ver o povo pulando barreiras madrugadas, eu quero que Porto Alegre não durma, porque mais um 

título internacional, mais um troféu, o Inter é demaaaaais torcedor, ser colorado é um privilégio, ninguém nesse brasil, ninguém nesse 

continente é tão grande, é tão extraordinário nesse momento como é o Internacional, estava escrito em todos os terreiros de umbanda e de 

quimbanda de toda periferia de Porto Alegre, que o Inter seria campeão e será campeão, Kleber é o nome do gol, 38 minutos, Inter Bi-

Campeão da Recopa”. 
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Tabela 3 - Grêmio x Flamengo – 30/10/2011 

 

Campeonato Brasileiro 2011 

Estádio Olímpico Monumental – Porto Alegre-RS 

Placar Final: Grêmio 4 x 2 Flamengo 

 

 

 

Número 

de ordem 

Palavra/Termo Significado segundo o 

dicionário gaúcho 

Frase Contexto 

1.  AGREDINDO* 
Não encontrado no dicionário. 

Torcedor do Grêmio fica um pouco 

inconformado, quer o time em 

cima, quer o time batendo, quer o 

time agredindo o Flamengo 

O torcedor do Grêmio quer o 

time jogando com mais 

vontade, pressionando o 

adversário. 

 

2.  BATENDO* 
Não encontrado no dicionário. 

Torcedor do Grêmio fica um pouco 

inconformado, quer o time em 

cima, quer o time batendo, quer o 

time agredindo o Flamengo 

O torcedor do Grêmio quer o 

time jogando com mais 

vontade, pressionando o 

adversário. 

 

3.  BRABEZA/BRABO Feroz, raivoso, irado, selvagem, O Celso Roth está numa brabeza 
O técnico do Grêmio, Celso 
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zangado, colérico. extraordinária Roth, está irritado com 

situações do jogo. 

 

 

4.  CASTELHANO 
O natural do Uruguai ou 

Argentina. 

 

Miralles dominou, enganou o 

marcador, bate castelhano 

Para o jogador do Grêmio, 

Miralles, que está com a posse 

de bola, chutar a gol. 

 

5.  
COMANDANTE*  

 

Não encontrado no dicionário. Douglas, comandante da virada 

histórica do Grêmio sobre o 

Flamengo. 

Douglas, jogador do Grêmio, 

foi o melhor atleta no campo 

de jogo, conduzindo a equipe 

gremista a vitória. 

6.  FAÇANHA* Não encontrado no dicionário. 
O Grêmio faz uma façanha e ganha 

do Flamengo 4 a 2 

 

Diante de um escore adverso 

no decorrer da partida, a 

equipe do Grêmio, consegue 

virar de 2 a 0 para 4 a 2, 

obtendo, assim, a vitória 

contra o time do Flamengo. 

 

7.  FORÇA* 
Não encontrado no dicionário. 

O Grêmio desconhece Ronaldinho 

e mostra sua força. 

O Grêmio joga com muita 

vontade e determinação e 

consegue a vitória. 

8.  GLÓRIAS* 
Não encontrado no dicionário. 

Aqui é o campo de tantas glórias 

do Grêmio. 

O estádio Olímpico 

Monumental possui um 

histórico de muitos títulos e 
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jogos inesquecíveis. 

 

9.  
GUERREIRO* Não encontrado no dicionário. 

André Lima, guerreiro imortal. 
Apelido dado ao jogador do 

Grêmio, André Lima, por ser 

um atleta que demonstra muita 

vontade durante as partidas. 

 

10.  
IMORTAL* Não encontrado no dicionário. André Lima, guerreiro imortal. Apelido dado ao jogador do 

Grêmio, André Lima, por ser 

um atleta que demonstra muita 

vontade durante as partidas. O 

termo “imortal” remete ao 

time do Grêmio, que foi 

adjetivado desta forma após 

jogo épico contra o Náutico, 

do Recife-PE, no qual a 

equipe gremista da época 

subiu para a série A do 

campeonato Brasileiro, em 

2005, vencendo por 1 a 0 e 

terminando a partida com sete 

atletas no campo de jogo. 

11.  MATAR* 
Não encontrado no dicionário. O Grêmio quer matar o Flamengo 

aqui no Olímpico. 

O Grêmio quer vencer o 

Flamengo no estádio 

Olímpico, em Porto Alegre –

RS. 
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12.  PANCADAS* 
Não encontrado no dicionário. Ronaldinho não esperava levar 

uma goleada aqui no Olímpico, 

chegou cheio de graça, cheio de 

manha, todo marrento e tá levando 

quatro pancadas na cabeça. 

 

Jogador do Flamengo, 

Ronaldinho, não esperava que 

seu time sofresse quatro gols, 

O atleta, conotativamente, 

teria sofrido quatro 

“pancadas”. O termo 

“pancadas” refere-se aos 

quatro gols do Grêmio.  

 

13.  
PORRADA* Não encontrado no dicionário. 

Ele deu uma porrada em cima do 

Felipe. 

Jogador do Grêmio chutou 

forte, e goleiro do Flamengo, 

Felipe, espalmou a bola. 

 

14.  RONALDINHO 

GAÚCHO* 

Não encontrado no dicionário. 
Um gol que até Ronaldinho 

Gaúcho aplaudiu. 

Gol bonito, marcado por atleta 

gremista, que o jogador do 

Flamengo, Ronaldinho 

“Gaúcho”, teria, 

conotativamente, aplaudido. 

 

15.  TRICOLOR GAÚCHO* 
Não encontrado no dicionário. 

Grêmio tricolor gaúcho. 
Grêmio,azul,preto  e branco 

(tricolor)do Rio Grande do Sul 
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SIGNIFICADO SEGUNDO DICIONÁRIOS DE PORTUGUÊS AURÉLIO: 

 

AGREDINDO/AGREDIR: Atacar, assaltar, acometer. Provocar, injuriar, insultar: Embriagado, agredia, inconveniente os passantes. 

Bater em; surrar, espancar. Causar impressão desagradável a; incomodar, irritar (qualquer dos sentidos): Esta loção agride o olfato. (...)  

 

BATENDO/BATER: Dar sucessivas pancadas ou golpes em: Os penitentes batiam os peitos e gemiam. Dar choque(s) ou pancada(s) 

com: Para chamar atenção, bateu o pé, irritado. (...) Dar pancada(s) em alguém; surrar, espancar: É perverso, gosta de bater. (...) 

 

COMANDANTE: Que comanda; dirigente. Aquele que tem um comando. Oficial que exerce o comando de um navio (de guerra ou 

mercante). Qualquer oficial superior do Corpo da Armada.   

 

FAÇANHA: Ato heróico; proeza. Coisa admirável, notável ou difícil de executar. (...) 

 

FORÇA: Saúde física; robustez, vigor: Faltam-me forças para sair da cama. Energia física: Que força tem nas mãos! Quase me quebra os 

dedos. (...) Esforço necessário para fazer alguma coisa: Fez força para passar no exame, e o conseguiu. (...) 

 

GLÓRIA(S): Fama adquirida por ações extraordinárias, feitos heróicos, grandes serviços prestados à humanidade, às letras, à ciência, 

etc.; celebridade, renome, reputação: Tornou a sua cidade repleto de glórias. (...)  
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GUERREIRO: Referente a, ou próprio da guerra. Belicoso, aguerrido, combativo; armipotente. Indivíduo que guerreia. (...)    

 

IMORTAL: Que não morre; eterno, imorredouro. Que nunca terá fim; infindo. Que jamais será esquecido; inesquecível.  

 

MATAR: Tirar violentamente a vida a; assassinar: Os imperadores romanos mataram milhares de cristãos. Causar a morte de; privar da 

vida: A bala que o matou foi um ponto final luminoso de renúncia e de sacrifício. (...) Fazer desaparecer; desvanecer, destruir: Aqueles 

acontecimentos mataram-lhe a esperança. Fazer cessar; extinguir, apagar. (...) 

 

PANCADAS: Choque, embate, batida; baque. Bordoada, chavascada. Agressão física por meio de socos, tapas, bordoadas, etc.; pregada: 

Traz no corpo as marcas das pancadas que levou. (...) 

 

PORRADA: Chulo. Pancada com cacete. Chulo. Pancada, bordoada. 
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SIGNIFICADO DOS DEMAIS TERMOS ENCONTRADOS (com base no conhecimento do pesquisador): 

 

RONALDINHO GAÚCHO: Ronaldo de Assis Moreira, jogador de futebol revelado no Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense que atua hoje 

no Flamengo do Rio de Janeiro. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ganhou o apelido de Ronaldinho “Gaúcho”, e é conhecido 

mundialmente por esta alcunha. 

TRICOLOR GAÚCHO: Referência ao time do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense, do Rio Grande do Sul, que possui, no seu uniforme, as 

cores azul, preta e branca.  

 

NARRAÇÃO NO MOMENTO DOS GOLS: 

 

GOL DO GRÊMIO – André Lima, guerreiro imortal, faltava o chute gente, o Grêmio entrava na área com toques laterais 

inconsequentes, e agora num tiro de primeira, com categoria, André Lima, 42 “tá” descontando, dois para o Flamengo um para o Grêmio. 

Apareceu o chute, apareceu o gol do Grêmio. André Lima, guerreiro imortal é o nome do gol. 

 

GOL DO GRÊMIO – André Lima. Que gol André Lima, que gol André Lima, que gol André Lima. Ele meteu no meio das canetas do 

Renato Abreu, humilhante, viu Ronaldinho como é que faz , viu bem Ronaldinho como é que se faz um gol espetacular. E ai bateu lá no 

cantinho tirando do goleiro Felipe, marcando o gol. Um gol extraordinário do guerreiro imortal André Lima. Viu Ronaldinho, viu como é 

que se faz Ronaldinho. Eu sei que tu sabe fazer coisas muito boas, mas essa é de aplaudir Ronaldinho, e merece teu aplauso também. O 

Grêmio empata o jogo, um gol espetacular. 5 minutos etapa complementar. O Grêmio perdia por 2 a 0 e foi buscar o empate. André Lima 

guerreiro imortal. Sensacional. Um gol que até “Ronaldinho Gaúcho” aplaudiu. 
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GOL DO GRÊMIO – Douglas, 35 minutos, um golaço de Douglas, sabe por quê? Porque ele é demais, torcedor. Pra ti Ronaldinho, que 

agora vai pra cima do juiz pra reclamar, é pra ti Ronaldinho que o torcedor do Grêmio oferece esse gol. É pra ti Ronaldinho, que vai 

perder o jogo na tua volta histórica aqui no estádio Olímpico, quando fostes chamado de mercenário e pilantra e sei lá o que mais. O 

Grêmio consegue virar, perdia por 2 a 0, vira 3 a 2, imortal tricolor. O torcedor faz uma festa extraordinária, Douglas faz o gol, o Grêmio 

tá na frente. E Ronaldinho só lhe resta reclamar da arbitragem, algo que não aconteceu porque o gol foi absolutamente normal. Imortal 

Tricolor, virada histórica do Grêmio. Cartão amarelo pro Ronaldinho, festa do torcedor que queria que Ronaldinho perdesse a partida 

aqui. E o Grêmio “tá” ganhando. Douglas, ele é o autor do gol, ele é o nome do gol. A virada é histórica! 

 

GOL DO GRÊMIO – Grêmio, Grêmio, Grêmio, Grêmio, espetacular. Grêmio imortal, Grêmio histórico, Grêmio tricolor gaúcho e 

brasileiro. O Flamengo leva quatro gols, Ronaldinho leva uma goleada dentro do Olímpico. Ronaldinho, teus cabelos estão sendo 

cortados pelo time do Grêmio. Ronaldinho, tu não esperava levar uma goleada, nem tu Luxemburgo, porque aqui é o teu inferno, aqui é o 

inferno do Flamengo. Aqui é o campo de tantas glórias do Grêmio. E esta virada histórica, esta vitória que ficará inesquecível para a 

torcida do Grêmio. Ela se “dá” depois do Grêmio estar tomando 2 a 0. 4 a 2, inacreditável o que se vive aqui no Olímpico. Miralles 

também fez o seu gol, o seu golaço. 40 minutos, o Grêmio, grita comigo torcedor: o Grêmio é demais, o Grêmio é demais, o Grêmio “tá” 

demais, torcedor, 4 a 2, que golaço. 
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8 ANÁLISE DAS TABELAS SOBRE OS TRÊS JOGOS SELECIONADOS 

 

Somando os três jogos analisados, chegamos a um total de 62 palavras/termos 

encontrados na locução dos 90 minutos de cada uma das três partidas narradas por Pedro 

Ernesto Denardin. Destes 62 termos, excluímos as palavras repetidas nas narrações, com a 

exceção de “batendo”, que consideramos pertinente demonstrar devido ao contexto das 

jogadas.  

No jogo entre Grêmio e Internacional, realizado no dia 28 de agosto de 2011, 

observamos que os termos empregados pelo narrador Pedro Ernesto Denardin remetem 

diretamente à cultura gaúcha, sendo que a sua própria narração estava voltada aos gaúchos já 

que a partida se tratava de um clássico regional. O Gre-Nal 388, vencido pelo Grêmio Foot-

Ball Porto-Alegrense, teve as características tradicionalmente conhecidas pelos gaúchos: um 

jogo disputado, de placar apertado, bastante vontade de ambas as equipes, faltas excessivas e 

discussões em campo, entre outras. Na locução, Pedro Ernesto Denardin demonstrou toda essa 

rivalidade, de forma clara e objetiva. A repetição de termos é uma das características usadas 

pelo narrador para enfatizar a cultura do povo do Rio Grande do Sul. Ele faz questão de 

salientar, sempre que possível, os times, o local onde está sendo realizado o jogo, a cidade, o 

estado, entre outros termos que nos remetem ao histórico sul rio-grandense de muitas lutas, 

batalhas, guerras e conquistas, como citados no próprio hino do Rio Grande do Sul. Hino este 

que, até o dia 10 de novembro de 2011, era executado antes das partidas da dupla Gre-Nal por 

determinação de uma lei municipal, de Porto Alegre, o que de certa forma poderia reforçar, 

ainda mais, a relação do gaúcho com seu estado.  

Os termos bélicos empregados por Pedro Ernesto Denardin e que fazem alusão ao 

espírito de lutas do povo gaúcho, podem ser aliados também ao futebol por ser um esporte de 

contato físico e como em qualquer outra modalidade existir um vencedor e um perdedor. 

Como exemplo, temos as seguintes palavras: atirou, bomba, defender, defrontar, golpe e 

lutou. 

Algumas palavras, como “barbaridade”, que são usadas somente no vocabulário rio-

grandense, também foram utilizadas. Outras, como botou, canhoto, colorado, cruzado, 

levantar, marcar, pingo, recolher, suspender e tocar, possuem significados acrescidos em 

relação ao vocabulário brasileiro. Significados estes que remetem diretamente ao gaúcho 
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criado no campo, o gaúcho do interior, que foi criado no meio do gado, dos cavalos, e demais 

características já mencionadas no referencial.  

A partida entre Internacional e Independiente, pela final da Recopa Sul-Americana 

possuiu um caráter decisivo. Com estádio lotado, clima de decisão, o foco futebolístico do 

país estava voltado para Porto Alegre. Devido a este caráter decisivo, percebemos que o 

narrador Pedro Ernesto Denardin transmitia uma vibração maior na locução das jogadas do 

que em outras partidas disputadas pela dupla Gre-Nal, no Campeonato Brasileiro, e inclusive 

ao Gre-Nal de número 388, analisado anteriormente. O Internacional venceu a partida, 

sagrando-se campeão do torneio, o que proporcionou ao locutor maior vibração e entusiasmo 

ao descrever o que estava presenciando. O número de termos encontrados foi 16, quantidade 

menor do que no jogo entre Grêmio e Internacional. Isto se dá pelo fato de não selecionarmos 

termos repetidos em relação à análise anterior. Palavras, como Beira-Rio, Falcão, Goethe e 

Guaíba, são elementos muito conhecidos da cultura rio-grandense. Nomes próprios que fazem 

parte da história do Rio Grande do Sul. Outros termos, como crioulo, gringo e guri, são 

bastante utilizados no vocabulário do gaúcho. O último, repetido inúmeras vezes durante a 

partida, é originário do vocábulo sul rio-grandense. A exemplo da análise da partida anterior 

foram pronunciados diversos termos bélicos, como: ataque, combatido e metralhadora. A 

junção de dois termos também foi empregada nesta partida como forma de adjetivar ou 

qualificar uma das palavras em questão. Como exemplo, temos os termos Beira-Rio de 

guerra, exército vermelho e luta titanicamente. Demais palavras selecionadas são igualmente 

encontradas no dicionário de português, mas algumas possuem significados diferentes ou 

acrescidos no vocabulário rio-grandense. Contudo, no vocabulário do futebol e do próprio 

narrador Pedro Ernesto Denardin, palavras como “travessão” são utilizadas para descrever 

somente objetos ou algo que acontece no campo de jogo. 

A partida entre Grêmio e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcada pelo 

reencontro de Ronaldinho “Gaúcho” - atleta revelado pelo Grêmio, o qual a torcida possui 

uma grande mágoa por ter saído do time para jogar no exterior sem ajudar sua equipe 

financeiramente e quando teve a oportunidade de voltar ao Brasil preferiu jogar no Flamengo 

– com a torcida do Grêmio, no estádio Olímpico, em Porto Alegre.  

Por ter esse caráter de revanche, a partida foi cercada de polêmicas e lances mais 

fortes. Com todo esse contexto, a narração de Pedro Ernesto Denardin foi basicamente 

conduzida pelos lances de jogo e pelo grito do torcedor. A vitória por 4 a 2 da equipe 
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gremista, de virada, foi outro fator importantíssimo para o desenrolar da narração. À medida 

que o Grêmio ia fazendo seus gols, Pedro Ernesto Denardin transmitia a empolgação do 

torcedor que compareceu ao estádio Olímpico, além de ressaltar inúmeras vezes a extrema 

animosidade dos gremistas com o seu ex-ídolo Ronaldinho “Gaúcho”. Esta animosidade por 

parte da torcida contra seu ex-jogador pode ser vista nos seguinte termos utilizados pelo 

narrador: agredindo, batendo, brabeza, matar, pancadas e porrada. Como exemplo, segue a 

frase utilizada no termo batendo: “Torcedor do Grêmio fica um pouco inconformado, quer o 

time em cima, quer o time batendo, quer o time agredindo o Flamengo”. Termos que remetem 

à história do clube Grêmio, e outros que refletem características do time são usados e 

repetidos várias vezes: façanha, força, glórias, guerreiro, imortal e tricolor gaúcho. 

Termos bélicos novos, não foram encontrados. Os termos “comandante” e 

“guerreiros” podem ser lembrados como sendo de batalhas e lutas. A palavra “castelhano” 

teve o seu significado encontrado no dicionário gaúcho, entretanto, é semelhante ao do 

dicionário de língua portuguesa. A proximidade do Rio Grande do Sul com Argentina e 

Uruguai pode ser um fator que faça com que o narrador repita os termos “castelhano” e 

“gringo” mais de uma vez, cada um, na locução de duas análises.  

Nesta última análise foram selecionadas 15 palavras – sem repetir termos encontrados 

nas duas anteriores - que, segundo o pesquisador remetem de alguma forma à identidade do 

povo do Rio Grande do Sul. 
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9 CONCLUSÃO 

 

A partir de estudos sobre identidades culturais e identidade cultural do Rio Grande do 

Sul, percebemos que elas estão intrinsicamente ligadas à sociedade. Na ótica do pesquisador, 

existe uma forte ligação entre identidades culturais, futebol e meios de comunicação de 

massa.  

Desta forma, concluímos que o narrador da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), 

Pedro Ernesto Denardin enaltece as características do povo sul rio-grandense inserindo 

durante a sua locução diversos termos, palavras, expressões e frases que remetem direta, ou 

indiretamente à história e também a outros elementos situados no Rio Grande do Sul ou que 

fazem parte do vocabulário gaúcho. Elementos estes que, não necessariamente, foram 

passados de geração para geração, e sim adquiridos por meio da hibridização cultural, 

sugerida por Stuart Hall. Descobrimos que o narrador procura trazer, durante as locuções, 

sempre que possível, termos gauchescos, os quais ele próprio desenvolve, como compositor e 

cantor de músicas tradicionalistas. 

Durante a busca teórica sobre a identidade cultural do Rio Grande do Sul, descobrimos 

que algumas marcas do povo gaúcho podem ser apontadas como características culturais, 

entre elas, o passado de inúmeras batalhas dos rio-grandenses, como podemos evidenciar no 

próprio hino do Rio Grande do Sul. Estas batalhas, bem como a vida difícil no campo, teriam 

moldado o povo gaúcho a enfrentar as dificuldades sempre de forma aguerrida, sem jamais 

desistir.  E nas glórias, sempre enaltecer, de forma clara, que o objetivo foi conquistado de 

forma heroica.   

Nas três análises dos jogos da dupla Gre-Nal, percebemos esse caráter de “lutas e 

conquistas”, mencionado anteriormente. Na primeira partida analisada, entre Grêmio e 

Internacional, encontramos o maior número de palavras, que remetiam à identidade cultural 

gaúcha, dentre os três jogos selecionados. Isto ocorreu pelo fato de não repetirmos os termos 

encontrados nas partidas analisadas posteriormente. E foram muitas as palavras repetidas. A 

repetição de termos é outro fator que consideramos fundamental na análise do objeto. O 

narrador Pedro Ernesto Denardin, durante sua locução, procura repetir incessantemente alguns 

termos, que induzem o ouvinte a imaginar a ação inúmeras vezes. E, na maioria dos casos, os 

termos repetidos têm relação direta ou indireta com a identidade cultural do Rio Grande do 

Sul, o que reforça ainda mais a tese de que Denardin utiliza diversas formas de enaltecer a 

cultura gaúcha.  
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No primeiro jogo, o narrador procurou ser mais comedido nas palavras por se tratar de 

um clássico regional. Teve o cuidado de não pender para um dos lados e não ser taxado de 

gremista ou colorado. Algo que nem sempre ocorre com os locutores de futebol. Percebemos 

uma ênfase menor na narração das jogadas e principalmente na descrição dos gols. Sendo 

assim, o respeito por Grêmio e Internacional pode ser considerado outra característica 

empregada pelo narrador para enaltecer a cultura do Rio Grande do Sul.  

Na segunda partida analisada, entre Internacional e Independiente, o fator essencial 

para conduzir a locução de Denardin foi o caráter decisivo. Por se tratar de uma final de 

competição, a Recopa Sul-Americana, a emoção tomou conta do narrador que se referia ao 

Internacional, de Porto Alegre, utilizando muitos adjetivos e sempre lembrando as conquistas 

históricas do colorado gaúcho em seus domínios. Denardin procurava, em sua locução, 

enaltecer o Internacional e o Rio Grande do Sul, tornando ambos superiores ao adversário em 

questão. 

A última partida analisada, entre Grêmio e Flamengo, teve um caráter de revanche. 

Denardin, que procura em sua locução favorecer a dupla Gre-Nal quando joga contra times de 

fora do Estado, “comprou a briga” da torcida gremista, que estava magoada com seu ex-ídolo 

Ronaldinho Gaúcho. No desenrolar da partida, dos três jogos analisados, o locutor utilizou o 

maior número de termos bélicos e que remetiam a uma guerra. Além disso, incentivava os 

jogadores gremistas a chegarem mais firme do que o normal nos atletas do Flamengo e, 

principalmente, em Ronaldinho gaúcho. No momento dos gols do Grêmio, Denardin se 

referiu diretamente ao jogador do Flamengo, fazendo menção à força do tricolor gaúcho e do 

Rio Grande do Sul perante o atleta. 

Durante a entrevista concedida ao pesquisador, Pedro Ernesto Denardin comentou que 

os termos utilizados por ele nas locuções dos jogos surgem de forma aleatória, ou seja, não 

são frases, palavras pré-escritas ou pensadas pelo locutor. Os termos surgem dependendo do 

contexto de cada partida. Porém, destacamos que as características da narração de Denardin, 

mesmo que às vezes surpreendentes, sempre remetem de alguma forma ao Rio Grande do Sul, 

já que o próprio narrador diz que a sua locução é para os gaúchos. 

Portanto, concluímos que o narrador Pedro Ernesto Denardin leva aos ouvintes os 

elementos da identidade cultural gaúcha, trazendo em sua locução as marcas do passado 

sofrido, batalhado, conquistado, etc. pelos gaúchos, não só em batalhas, mas também na vida 

campeira. Ele carrega consigo e leva aos ouvintes outras características típicas do povo 
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gaúcho, como, por exemplo, a música nativista. O narrador procura introduzir, também, as 

localidades e os personagens marcados na história do Rio Grande do Sul. História esta que, 

mesmo não sendo tão gloriosa em alguns momentos, é transformada em feitos heroicos no 

intuito de enaltecer ainda mais o Rio Grande do Sul e seu povo. 
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ANEXOS 
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ANEXO A - ENTREVISTA COM PEDRO ERNESTO DENARDIN 

 

Pergunta – Na narração dos jogos, como surgem as expressões que remetem à identidade do 

Rio Grande do Sul? 

 

Pedro Ernesto Denardin – Surgem naturalmente, depende da circunstância. Eu parto da 

premissa que cada jogo é um jogo, cada gol é um gol. Eu não tenho uma frase feita pra 

situação nenhuma. As coisas começam a acontecer, eu começo a descrever aquilo ali que eu 

“tô” vendo. É uma coisa mais ou menos natural. Ontem por exemplo teve o gol do Damião de 

bicicleta, como que eu vou premeditar que ele vai fazer um gol de bicicleta? Não tem como. 

 

Pergunta – E durante essa narração do jogo do Inter (no qual Damião fez gol de bicicleta), tu 

lembras de algum momento que tu remeteste a cultura do Rio Grande do Sul? 

 

Pedro Ernesto Denardin – Sim, sim. Botei por exemplo: “não “tá” morto quem luta e quem 

peleia”. Botei um monte de coisa. E eu canto música gaúcha “né”, então eu já “enfio” a letra 

junto 

 

Pergunta – Como tu cantas e compõe músicas tradicionalistas, procura levar isso também para 

a narração? 

 

Pedro Ernesto Denardin – Sempre que possível sim “né”, mas é um pouco complicado levar 

isso pra narração porque a música gaúcha é meio do campo “né“, não tem muito a ver com 

futebol. Mas sempre tem uma expressão assim que eu posso colocar dentro. 

 

Pergunta – E tu vê diferença na narração de outros estados do Brasil, eles procuram enaltecer 

também a cultura deles ou tu achas que aqui é mais forte a questão cultural? 
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Pedro Ernesto Denardin – Eu, por exemplo, não tenho uma inspiração de narradores, eu faço 

uma coisa meio pessoal. Normalmente os narradores se inspiram “num” e “noutro”. Eu até 

comecei me inspirando no Mendes Ribeiro, no Pedro Pereira. Eu sou um narrador regional, eu 

faço uma narração pro Rio Grande do Sul, uso termos gauchescos sempre que posso mas não 

vejo no Brasil alguém que faça isso. Os “caras” narram futebol meio parecido quase todos. 

 

Pergunta – Tu achas que o estilo de jogar do futebol gaúcho é diferente dos outros times do 

Brasil, ou é algo que nós criamos?  

 

Pedro Ernesto Denardin – Nós somos diferentes, nós somos muito mais parecidos com 

uruguaio e argentino do que com baiano “né”. Nós somos diferentes do Brasil, tu chega em 

Santa Catarina já é outro “papo”, tu não tem nada a ver, tu vai lá na ilha os caras são 

completamente diferentes de nós. Então, nós somos diferentes e eu falo pra nós que somos 

diferentes. O estilo de jogar bola já foi mais diferente, hoje, até a ida treinadores gaúchos lá 

pra cima, o Tite, o Felipão, o Adílson que jogou aqui mas não é gaúcho, o Espinoza que anda 

por lá, tem um monte de cara que saiu daqui e foi pra lá, então tu vê que eles levaram “isso 

daqui pra lá”, hoje o futebol tá de marcação, mais ou menos forte, já foi muito mais diferente.  

 

Pergunta – Tu também leva traços de humor na tua narração, como eles surgem?   

 

Pedro Ernesto Denardin – Eu faço o que eu sou “né”. Se eu achar engraçado eu largo a piada.  

 

Pergunta – Existiu um episódio, relacionado a tua narração, onde pessoas de outros estados do 

Brasil disseram que tu estarias instigando o Rio Grande do Sul a se separar do Brasil, que os 

gaúchos seriam separatistas, o que tu pensas a respeito? 

 

Pedro Ernesto Denardin – Eu quis apenas enaltecer o Rio Grande do Sul, tem uns que falaram 

em racismo tem outros que falaram em separatismo, problema deles, eu não falei em racismo. 

Só falei que o Rafael Sóbis é gaúcho, tem jeito de gaúcho, cara de gaúcho, veste como gaúcho 

e é gaúcho. Qual o problema? 

 

Pergunta – Tu achas que lá pra cima eles nos veem diferentes? 
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Pedro Ernesto Denardin – Ainda tem isso, e nós nos colocamos como outro país. Se tu for 

pensar bem nós somos muito diferente deles. Nós somos brasileiros por acaso. Se tu pegar a 

cultura desses povos que estão do nosso lado, por exemplo, nós tomamos chimarrão, 

comemos churrasco e somos homens do campo. 

 

 

ANEXO B - ENTREVISTA COM RAFAEL CECHIN – Coordenador da jornada 

esportiva da Rádio Gaúcha 

 

Pergunta – Vocês, como equipe, procuram enaltecer as características do Rio Grande do Sul, 

ou é algo que vêm de “berço”? 

 

Rafael Cechin – A rádio gaúcha, na verdade, têm de “criação” isso, porque todo mundo é 

daqui, tem também a noção como profissionais de que a rádio gaúcha é uma rádio que quando 

se fala de futebol, quando se fala de dupla Gre-Nal, a rádio gaúcha é a grande referência hoje 

em dia. Por causa disso a gente tem que priorizar as coisas daqui. A linguagem é daqui porque 

todo mundo é daqui. Mas a grande cultura da rádio gaúcha é priorizar a dupla Gre-Nal no 

esporte. E isso é uma coisa que a gente faz instintivamente, priorizar a dupla Gre-Nal no 

esporte. Você tem os melhores repórteres informados, tem os grandes comentaristas, os 

grandes narradores estão aqui. É onde as pessoas buscam para ouvir dupla Gre-Nal. Os 

índices de audiência mostram isso, nós temos quase 90% de audiência nas jornadas 

esportivas, então sobra 10% “pras” outras. E isso nos obriga a estar devolvendo cada vez mais 

o que o ouvinte quer, que é a dupla Gre-Nal.  

 

Pergunta – A cultura de narrar no Rio Grande do Sul é diferente das demais culturas 

narrativas do Brasil? 

 

Rafael Cechin – O rádio aqui é diferentes dos outros. E muito porque a dupla Gre-Nal é forte, 

a gente se cobra pra acompanhar a dupla Gre-Nal.  

 

Pergunta – O que tu pensas sobre o assunto “separatismo” do Rio Grande do Sul, levantado 

principalmente por pessoas de outros estados do Brasil? 
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Rafael Cechin – Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que o povo gaúcho é um povo 

que se acha melhor que os outros, se acha superior. Acho que isso é um pouco de 

revanchismo, pouco de rivalidade que é sadia e que engrandece o Rio Grande do Sul, porque 

se tu fores ver todo predomínio está em Rio, São Paulo, Minas, todo poderio econômico, e 

mesmo assim o Rio Grande do Sul, com seus times no futebol, consegue se igualar. 
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ANEXO C - FOTOS DA VISITA A RÁDIO GAÚCHA 

 

 

 

 

 

 

1. Rádio Gaúcha, Porto Alegre-RS. 
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2. Entrevista com Rafael Cechin, coordenador da jornada esportiva da Rádio Gaúcha 
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3.  Redação do Jornal Zero Hora-Grupo RBS, prédio anexo a Rádio Gaúcha. 
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4. Pedro Ernesto Denardin na redação do Jornal Zero Hora-Grupo RBS. 

 

 

 

 


