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"O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos". 

(Elleanor Roosevelt) 
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RESUMO 

 

Este estudo busca compreender como a identidade cultural gaúcha foi representada no 

Especial “Bah! Um Programa Muito Gaúcho”, da RBS TV. O problema norteador deste 

trabalho foi de que forma a atração, exibida no dia 20 de setembro de 2013, representou 

aspectos da identidade cultural gaúcha. O principal objetivo foi analisar os aspectos da 

identidade cultural representada pelo Grupo RBS, a fim de fortalecer as tradições do 

estado com o telespectador. Para isso, mapeamos as ações utilizadas no programa para 

divulgar a cultura e as tradições do Rio Grande do Sul e compreendemos as estratégias 

utilizadas no programa para aproximar o telespectador do produto midiático através da 

identificação regional. Como metodologia, utilizamos o estudo de caso, seguido de uma 

análise textual contextualizada por Casseti e Chio (1999). Com isso, dividimos a análise 

em quatro categorias, a fim de explicitarmos com maior clareza todos os detalhes que 

contribuíram para representar essa identidade do estado. As considerações finais 

demonstram um vasto panorama de como a emissora representou o "ser gaúcho". 
 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Identidade Cultural, Representação, Televisão. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study seeks to understand how the state's cultural identity was represented at the 

special "Bah! A Program Very Gaucho ", RBS TV. The guiding question of this study 

was how the attraction, displayed on September 20, 2013, represented aspects of the 

state's cultural identity. The main objective was to analyze the aspects of cultural 

identity represented by the RBS Group in order to strengthen the state's traditions with 

the viewer. To do this, map the shares used in the program to promote the culture and 

the Rio Grande do Sul traditions and understand the strategies used in the program to 

bring the viewer media product through regional identification. The methodology used 

the case study, followed by a textual analysis contextualized by Casseti and Chio 

(1999). With this, we divided the analysis into four categories in order to explicitarmos 

more clearly all the details that contributed to represent the state's identity. The final 

considerations demonstrate a broad overview of how the network represented the 

"gaucho be." 
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1. INTRODUÇÃO 

 Este estudo apresenta uma análise de como a identidade cultural gaúcha foi 

representada no programa "Bah! Um programa muito gaúcho". O Especial produzido 

pela Rede Brasil Sul de Televisão (RBS TV), afiliada da Rede Globo no Rio Grande do 

Sul, reuniu músicas, danças, entrevistas e reportagens sobre temas relacionados à 

tradição e à identidade cultural do povo gaúcho. O programa foi transmitido somente no 

Rio Grande do Sul no horário da "Sessão da Tarde
1
", veiculado às 15h40min, no dia 20 

de setembro de 2013, feriado em alusão ao "Dia do Gaúcho". 

 A atração foi apresentada pelas jornalistas Carla Fachim e Shana Müller e pelo 

músico Neto Fagundes. O programa teve como cenários uma roda de chimarrão no 

Acampamento Farroupilha, montado anualmente no Parque Maurício Sirotsky 

Sobrinho, mais conhecido como Parque Harmonia, em Porto Alegre, e um baile gaúcho 

no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Rancho da Saudade, em Cachoeirinha. Grandes 

nomes da música regionalista gaúcha se apresentaram no programa e celebraram o dia 

do gaúcho com os telespectadores do estado. 

 O problema que norteia este estudo é de que forma o Especial "Bah! Um 

programa muito gaúcho" representou aspectos da identidade cultural gaúcha. O 

principal objetivo é analisar como esses aspectos foram representados pelo Grupo RBS 

de Comunicação na atração, a fim de fortalecer as tradições do estado com o público. 

 Para chegar ao objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

apontar os aspectos usados no programa para divulgar a cultura e as tradições do Rio 

Grande do Sul; descrever os modos de representação da cultura gaúcha no programa; e 

compreender as estratégias do programa para aproximar o telespectador do produto 

midiático através da identificação regional. 

 Com o objetivo de unir a comunicação e o tradicionalismo, acreditamos que este 

estudo possa contribuir para o pensar de novos profissionais, ampliando a maneira de 

ver a representação das identidades culturais em programas jornalísticos, a fim de 

fortalecer a divulgação e midiatização das tradições de um povo. 

 É importante salientarmos que o Grupo RBS de Comunicação já veiculou 

diversos programas referentes à temática cultural relativa às tradições gauchescas. Mas 

o Especial "Bah! Um programa muito gaúcho" trouxe uma peculiaridade, sendo 

apresentado em um horário fixo da grade nacional da TV Globo para todo o Rio Grande 

                                                           
1
 Sessão da Tarde é um programa de sessões de filmes, exibido nas tardes de segunda a sexta-feira pela 

Rede Globo. 
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do Sul. No momento em que a emissora gaúcha conseguiu este espaço em rede 

nacional, vimos a importância que a cabeça de rede
2
 concedeu à atração. 

 O autor justifica a escolha deste objeto pela proximidade que tem com a cultura 

gaúcha. O gosto por trabalhar em televisão e pelo tradicionalismo gaúcho fez com que o 

mesmo optasse em estudar esta atração que apresentou, além das danças típicas do 

estado, os hábitos e costumes do povo, um olhar atual sobre a cultura e a ligação da 

identidade cultural das pessoas com as tradições do Rio Grande do Sul. 

Acreditamos que esta pesquisa seja de grande valia para todos aqueles que 

estudam a identidade cultural gaúcha. Com este trabalho, profissionais da área de 

comunicação, pesquisadores, professores e acadêmicos ligados a este tema, poderão 

conhecer um pouco mais da obra apresentada pela RBS TV e, também, ter uma maior 

compreensão acerca da representação da identidade. 

Este estudo está dividido em cinco grandes capítulos. Na primeira parte foi 

elaborada a introdução desta pesquisa, com uma breve apresentação do objeto 

analisado. O capítulo dois apresenta o referencial teórico, com os autores que serviram 

como base para os principais conceitos estudados. A terceira parte deste trabalho é o 

percurso metodológico utilizado durante a pesquisa. A análise é apresentada no quarto 

capítulo, que foi dividida em categorias para melhor compreensão da representação da 

identidade cultural gaúcha no programa e, por fim, a quinta divisão deste estudo 

apresenta as considerações finais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cabeça de rede: nome dado à emissora líder da cadeia de televisão, no caso, a Rede Globo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 IDENTIDADE, REPRESENTAÇÃO E CULTURA REGIONAL 

 Com este estudo, pretendemos compreender as estratégias utilizadas no Especial 

"Bah! Um programa muito gaúcho" como forma de aproximar o receptor ao produto, 

apresentando os hábitos e costumes do povo sul-rio-grandense, através da identidade 

cultural gaúcha. 

 Partindo de um contexto geral, cultura é um conjunto de práticas, instituições e 

significações relativas aos diversos âmbitos da vida dos grupos sociais e por eles 

produzidos. Neste sentido, Denyz Cuche (2002, p. 09) diz que "o homem é 

essencialmente um ser de cultura", visto que as línguas e linguagens, a escrita, as artes, 

o cinema, a televisão, as crenças, costumes e tradições, além dos significados ligados a 

qualquer atividade, quais sejam política, conceitos jurídicos, economia, literatura, etc, 

estão contidas neste ser. 

 O uso da noção de cultura "leva diretamente à ordem simbólica, a tudo que se 

refere ao sentido" (CUCHE, 2002, p. 11-12), aos usos e costumes de um determinado 

povo. Essas características são facilmente visíveis no Rio Grande do Sul pela grande 

propagação das tradições culturais pelos seus conterrâneos. Este hábito é uma maneira 

de fortalecer o elo de proximidade e identidade com o lugar onde vive. 

  Esses conjuntos composto por signos e símbolos aproximam as pessoas em um 

bem comum, através das mesmas práticas e maneiras de um determinado local. A partir 

deste vinculo cultural, o povo cria a sua própria identidade, com seus hábitos, costumes 

e valores. 

 Segundo Denys Cuche (2002, p. 195), "cada indivíduo tem consciência de ter 

uma identidade de forma variável, de acordo com as dimensões do grupo do qual ele faz 

referência em tal ou tal situação relacional". As identidades dependem, então, das 

ordens das relações e interações entre os grupos sociais, de traços culturais 

compartilhados pelos membros de um grupo ou comunidade, para firmar e manter uma 

distinção cultural. 

 Ainda para Cuche (2002, p. 182), "a construção da identidade se faz no interior 

de contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam 

suas representações e suas escolhas". Neste sentido todas as práticas sociais, na medida 

em que sejam relevantes para ter um significado, têm uma dimensão cultural. 
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 De modo geral pode-se afirmar que as identidades estão relacionadas a diversas 

fontes e valem-se "da matéria-prima fornecida pela história, geografia, biologia, 

instituições produtivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de 

poder e revelações de cunho religioso" (CASTELLS, 2000, p. 23). Existem múltiplas 

identidades que podem ser de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, língua, sentimento 

de pertencimento a um lugar, religião e nacionalidade. Assim ocorre a formação cultural 

de um povo, unindo hábitos e costumes semelhantes. 

 Na contemporaneidade, o conceito de identidade cultural é abstrato, fluido e 

dinâmico, pois é tido como "um processo de construção de significado com base em um 

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

qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de significado" (CASTELLS, 2000, p. 22). 

 Stuart Hall argumenta que as identidades culturais estão profundamente 

envolvidas no processo de representação. Assim, "a moldagem e a remoldagem de 

relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação têm efeitos 

profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e representadas". (HALL, 

2006, p. 71). 

 Apesar das identidades nacionais continuarem sendo importantes, Hall (2006) 

acredita que as identidades locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais 

significativas e que, também, despontam as identidades partilhadas entre pessoas que 

estão bastantes distintas uma das outras no espaço e no tempo. 

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

processos inconscientes, e não algo que nasce com o indivíduo, existente na consciência 

no momento do nascimento. Assumimos que a identidade é imaginária, formada no 

interior da representação, que os sujeitos identificam-se com os sentidos produzidos por 

uma espécie de grande narrativa, construindo, assim, suas identidades. Conforme 

completa Hall (2006, p. 12-13):  

  

A identidade torna-se uma "celebração móvel", formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 

historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo continuamente deslocadas.  

 
 A representação está ligada à ideia de pertencimento ao estado, à cultura e a 

identidade regional. A partir deste ponto, as cenas, imagens, situações, personagens e 
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diálogos apresentados no programa "Bah! Um programa muito gaúcho" são destacados 

para mostrar os hábitos, atitudes, comportamentos e modo de falar dos moradores do 

Rio Grande do Sul. Esses aspectos fazem parte da linguagem desta identidade, de um 

discurso de pertencimento regional, compartilhada tanto pelos produtores quanto pelos 

receptores. 

 A linguagem é um dos meios dos quais pensamentos, ideias e sentimentos são 

representados em uma cultura, através do uso de sinais e símbolos, sejam eles sons, 

palavras escritas, imagens produzidas e até objetos. As pessoas permanecem ligadas a 

uma pluralidade de referências identificatórias relacionadas ao passado e à história. 

 Há duas dimensões de representação segundo Tomaz Silva (2000, p. 90): "A 

representação externa, por meio de sistemas de signos com o a pintura, por exemplo, ou 

a própria linguagem; e a representação interna ou mental – a representação do 'real' na 

consciência". 

 A representação, compreendida como um processo cultural, de acordo com 

Karthryn Woodward (2000, p. 17), estabelece identidades individuais e coletivas  

 

[...] e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis 

respostas às questões: Quem eu sou? O que poderia ser? Quem eu quero ser? 

Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 

quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. 

 

 As representações são produzidas e consumidas em diferentes momentos, e estão 

submetidas a processos de regulação social e a relações de poder entre as pessoas.

 Desta maneira, a linguagem pode construir significados "porque opera como um 

sistema de representação" (Hall, 2006), isto é, trabalha através da representação e é um 

dos meios nos quais o significado é produzido e compartilhado entre os grupos sociais. 

 Sobre a cultura gaúcha, Tau Golin (1983, p.12) afirma que as tradições do Rio 

Grande do Sul são "uma arte dominada pela ideologia". O autor utiliza este conceito 

fundamentando-se no entendimento de Pesavento (1980, p. 61), a qual diz que ideologia 

é "o conjunto de ideias acerca do mundo e da sociedade, que correspondem a interesses, 

aspirações ou ideias de uma classe num contexto social dado, que guie e justifique o 

comportamento dos homens de acordo com estes interesses, aspirações ou ideias". 

 Para o autor, que é "um dos mais severos críticos do tradicionalismo" (JACKS, 

2003, p. 48), a cultura gaúcha iniciou através da elite, das classes dominantes 

representadas pelos latifundiários. Por este motivo, Golin (1983, p. 12) afirma que o 
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Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), por seu aperfeiçoamento com o passar dos 

anos, "articula-se de uma ideologia necessariamente unificadora", onde exploradores e 

explorados defendem os mesmos princípios.  

 O autor acredita que a história do tradicionalismo está ligada ao estado. Deste 

modo, ele afirma que "é totalmente impossível tentar ver o tradicionalismo 

funcionalmente ativo sem a impulsão de poder" (GOLIN, 1983, p. 77). Segundo Golin, 

as pessoas são "niveladas tão somente como praticantes do culto" (GOLIN, 1983, p. 

89), sendo seguidores fiéis das atividades organizadas pelos comandantes do MTG. 

 Nilda Jacks (2003, p. 14) comenta que o Movimento Tradicionalista, desde sua 

fundação em 1940, continua sendo até hoje o meio que "mais influenciou na 

caracterização da cultura regional gaúcha, pelo esforço na preservação das raízes e no 

combate às manifestações alienígenas". Mas somente a partir 1970 com o surgimento do 

Movimento Nativista, os meios de comunicação criaram espaços na grade de 

programação para a cultura regional. 

 Com essa divulgação em massa da cultura gaúcha, muitos hábitos e costumes do 

povo do Rio Grande do Sul se expandiram de diversas formas, como o uso mais 

frequente da bombacha, o hábito diário de beber o tradicional chimarrão e a utilização 

das expressões "tchê" e "gaudério". Ou seja, os costumes do campo entraram no dia-a-

dia da vida urbana. 

 A busca por uma representação do "ser gaúcho" como um sentimento presente 

na constituição dos personagens de programas televisivos é nitidamente perceptível 

como associado a um discurso do movimento tradicionalista que é fundador dos CTGs 

que normatizam, de certo modo, o que vem a ser a figura do gaúcho e do "ser gaúcho". 

 Segundo Priscila Ferreira (2012, p. 37), "devemos levar em conta então, que a 

mitificação se faz necessária para dar uniformidade ao discurso identitário de uma 

região, de um país ou mesmo de um grupo", como é o caso do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho no Rio Grande do Sul. 

 Para a autora (2012, p. 42/43), "as caracterizações e representações que são 

evidenciadas na narrativa televisiva da RBS TV aproximam-se do discurso defendido 

pelo movimento tradicionalista", sendo esse o espaço eleito para se cultuar a 

representação identitária e cultural do gaúcho. 

 Entretanto, é evidentemente notável um certo esquecimento, por parte dessas 

representações, de que no Rio Grande do Sul há uma enorme diversidade cultural, 

muitas vezes não contemplada na mídia regional na mesma proporção que é dada à 
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identidade cultural gaúcha. Isso fica mais visível durante a semana do dia 20 de 

setembro, quando se comemora o "Dia do Gaúcho" em decorrência da Revolução 

Farroupilha
3
. 

 

2.2 MÍDIA REGIONAL 

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

extensa cobertura e penetração entre todas as camadas da população e por ter 

participação na divulgação cultural e na formação de identidades. A televisão precisa 

ser compreendida como parte da sociedade e da cultura contemporânea, visto que não é 

simplesmente um meio técnico de comunicação, mas um agente cultural. Através da 

programação diária, este veículo possui um grande alcance aos receptores. 

 Segundo Hinerasky (2004, p. 81), "a TV é uma instituição social significante: 

pode criar hábitos de consumo nas pessoas, substituir e modificar valores sociais, criar, 

renovar, fortalecer e/ou consolidar as identidades culturais e até desenvolver a economia 

da região em que atua". 

 Mesmo com o acesso rápido e imediato sobre as informações que ocorre pelo 

mundo, através de tecnologias como a Internet, as pessoas continuam fortemente 

identificadas com as suas raízes e necessitam de marcos de referência próximas delas. 

Neste sentido, a programação regional é um espaço de reconhecimento para a 

população. Uma forma de fortalecer os laços culturais e a ligação com a tradição.  

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

voltados para o povo gaúcho. Nilda Jacks (2003, p. 15) completa que "a cultura regional 

virou moda e se estendeu a toda população, que anteriormente renegava seus valores 

tradicionais por considerá-los 'grossura'". 

 Esse crescente interesse também ajuda a explicar o consumo de produtos 

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

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

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

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

de roupas gauchescas, etc.. 

                                                           
3
 Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi a guerra que resultou a independência do Rio Grande 

do Sul. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1 de março de 1845. 
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 A comunicação deve ser entendida e assumida como uma questão de cultura em 

função da importância no que diz respeito à estrutura e à organização das dinâmicas e 

práticas da sociedade contemporânea e em relação à centralidade e mobilidade que a 

cultura adquiriu na vida cotidiana, embora com diferentes ritmos de acordo com os 

distintos lugares e cenários. 

 Hoje, o gaúcho não é aquele que usa bombachas e que fala "grosso", mas sim 

aquele gaúcho contemporâneo, que não perdeu seus hábitos e valores. Os costumes 

campeiros entraram na vida urbana, isso quer dizer que a cultura tradicional não está 

concentrada somente no Centro de Tradições Gaúchas, mas adquiriu uma vida moderna, 

unindo tecnologia e tradição. Hinerasky (2002, p. 17) acrescenta:  

 

Evidenciam-se novas tendências na programação da Rede Regional da RBS 

TV, a partir do final dos anos 90. Especificamente em 1999, nota-se que a 

orientação da programação da emissora mudou. Foram criados e produzidos 

novos programas, de diferentes temáticas. Considerando a produção estadual, 

constata-se que, em geral, na década de 90, a representação do gaúcho da 

Campanha passou a ter menos destaque, apesar de se manter em espaço 

diferenciado. Houve um aumento da valorização das questões jovens e 

urbanas e a introdução da dramaturgia na programação. 

 

 Neste processo, a TV de forma especial, por ser um dos principais agentes de 

difusão das referências culturais, passou a ter um papel fundamental na reconfiguração 

das identidades. 

 Conforme Hinerasky (2004, p. 84), "ao longo de sua história de mais de 40 anos, 

a RBS TV se propõe a enfatizar a cultural regional e a história do estado, destacar a 

diversidade cultural dos gaúchos e, ao mesmo tempo, fazer uso da simbologia 

gauchesca em todas as suas produções". 

 É evidente que a emissora tem como intuito representar a cultura gaúcha dentro 

de seus produtos e produções, constituindo-se como um meio de ligação dessa 

identidade. Isso pode ser percebido em elementos encontrados na programação 

televisiva do veículo através de reportagens especiais a respeito dos gaúchos. 

 Como emissora regional afiliada da Rede Globo, sua programação está na 

dependência da cabeça de rede, mas nem por isso deixa de produzir conteúdo local. Os 

espaços utilizados pela RBS TV são sempre voltados para os interesses do estado e 

preenchidos, na sua maioria, com programas jornalísticos. 

 O Grupo RBS de Comunicação é considerado pioneiro no modelo regional de 

televisão no Brasil, sendo também a mais antiga afiliada da Rede Globo, por meio das 

emissoras no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
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 A maior rede regional de televisão do país conta com 18 emissoras distribuídas 

nos dois estados. Segundo o site da RBS TV (online, 2012), a cobertura atinge 790 

municípios e mais de 17 milhões de telespectadores. Atualmente possui 85% da grade 

de programação da Rede Globo e 15% voltada ao público local. 

 A sede principal da empresa fica em Porto Alegre e suas emissoras e 

retransmissoras cobrem a totalidade dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. A RBS TV possui duas cabeças de rede, uma em Porto Alegre, no RS, e outra 

em Florianópolis, em SC. São onze emissoras filiadas no estado gaúcho, nas cidades de 

Bagé, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa 

Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana; e seis emissores no estado 

catarinense, nas cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joaçaba/Lages e Joinville, 

que operam duas redes distintas. 

 

2.3 ESTADO DA ARTE 

 O estado da arte contem trabalhos pesquisados nos últimos cinco anos, nos sites 

do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom
4
), Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós
5
) e do Laboratório de 

Pesquisa em Comunicação do Centro Universitário Franciscano (Lapec
6
). As palavras 

chave usadas foram: identidade, identidade cultural e identidade na televisão. 

 No total foram encontrados 14 trabalhos referentes às palavras chave 

pesquisadas nos três sites citados acima, mas somente sete deles tiveram seu conteúdo 

detalhado por terem mais similaridade com o que é tratado neste trabalho. 

 O estudo produzido por Ceretta (2012) busca apresentar de que forma o 

programa "Patrola", da RBS TV, apresenta elementos da identidade cultural gaúcha na 

linguagem adotada pelos apresentadores e a temáticas do programa. A metodologia 

utilizada foi a observação qualitativa e análise de discurso. O trabalho concluiu que a 

linguagem regional, como o uso do pronome "tu" e de gírias típicas do Rio Grande do 

Sul, são muito usadas pelos apresentadores e que temas referentes à cultura sulina fazem 

parte da atração. 

 No trabalho de Lisbôa Filho et al. (2012), a identidade e representação/sentidos 

da cultura gaúcha são apresentadas através dos adornos usados pelos apresentadores e 

                                                           
4
 Site do Intercom: http://www.portalintercom.org.br/ 

5
 Site da Compós: http://www.compos.org.br/ 

6
 Site do Lapec: http://lapecjor.wordpress.com/category/lapec/ 
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convidados do programa "Galpão Crioulo", da RBS TV. O artigo tem como 

metodologia uma análise textual de Casetti e Chio. Os resultados encontrados foram que 

a utilização de adornos e indumentárias típicas do Rio Grande do Sul são frequentes 

pelos apresentadores e convidados do programa, havendo uma certa flexibilidade, 

configurando um equilíbrio entre o tradicional e o atual, o local e o global. Segundo os 

autores, os adornos utilizados auxiliam no fortalecimento da identidade regional do 

povo gaúcho. 

 O trabalho de Coutinho e Pereira (2013) apresenta as alterações feitas no estúdio 

e na apresentação do programa "MGTV 1ª Edição", da TV Integração de Juiz de Fora, e 

como essas mudanças ajudaram na busca pela identidade e aproximação com o 

telespectador. A metodologia utilizada foi uma análise textual em diálogo com a 

proposta dos italianos Francesco Casetti e Federico Di Chio (1999). Os resultados 

obtidos foram que o jornal ficou mais dinâmico e os apresentadores com mais liberdade 

corporal e de movimento pelo estúdio. Um clima de afetividade e intimidade foi criado 

com o telespectador. 

 No estudo de Lisbôa Filho e Silva (2011), o objetivo principal é analisar os 

personagens "gaúchos" da novela "Araguaia", veiculada pela Rede Globo. A análise foi 

feita em categorias, sendo elas o figurino, o cenário, a linguagem e a caracterização dos 

dois personagens. A metodologia foi uma análise textual com base nos textos de Casetti 

e Chio (1999). Os resultados apontados foram que os personagens são pessoas de vida 

simples no modo de vestir, falar e viver. O figurino traz detalhes que lembram a cultura 

sulina, o cenário utiliza bastante a vegetação de campos, gado e cavalos e a linguagem 

apresentação expressões típicas do Rio Grande do Sul como: "guria", "bah", 

"barbaridade" e "bueno". 

 Com o objetivo de identificar as estratégias que os telejornais do Rio Grande do 

Sul utilizam para representar a gauchidade nos programas de três diferentes emissores 

do estado, o trabalho de Lisbôa Filho et al. (2010) utilizou como metodologia a pesquisa 

qualitativa e estudo de caso. Os resultados encontrados foram que todos os programas 

estudados, apresentam aspectos culturais do Rio Grande do Sul, através das reportagens, 

cenário e linguagem usadas pelos âncoras. 

 Outro trabalho de Lisbôa Filho et al. (2009) propõe estudar as construções de 

sentidos de uma gauchidade midiática que concentra seus enunciados em aspectos da 

tradição cultural, mas que, ao mesmo tempo, é atravessada por enunciados das técnicas, 

dos formatos e dos discursos próprios dos meios de comunicação, bem como da 
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contemporaneidade. O objetivo foi identificar as estratégicas discursivas que se 

constituem nos textos do programa "Galpão Crioulo", da RBS TV. A metodologia usada 

foi a análise textual. Como resultados, o autor elencou três estratégias discursivas: as de 

exclusão, as de inclusão e as de repetição da gauchidade midiática. 

 Encerrando o estado da arte, a monografia de Freitas (2011) busca os critérios de 

noticiabilidades do "Jornal do Almoço", da RBS TV, como elementos de uma possível 

hipótese de identidade cultural gaúcha. A metodologia empregada foi estudo de caso e 

os resultados obtidos foram que o programa produz, em todos os sentidos, a cultura 

regional. Âncora e repórteres buscam uma ligação com o telespectador através de 

elementos da cultura gaúcha. O "gaúcho" é apresentado desde a construção da pauta até 

o modo como ele é exibido no telejornal. 

 Depois das leituras e detalhamento de todos os trabalhos pesquisados, optamos 

em utilizar como metodologia o estudo de caso para a realização da análise do Especial 

"Bah! Um Programa Muito Gaúcho".  

 Como exposto através do referencial pesquisado não foi encontrado nenhum 

trabalho referente ao programa que serve como objeto deste estudo. Acreditamos que 

este seja uma das primeiras pesquisas abordando a atração, o que também justifica este 

Trabalho Final de Graduação. A seguir são descritos os métodos de pesquisa utilizados. 
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3. METODOLOGIA 

 Para analisarmos o objeto optamos em utilizar o estudo de caso. Por não ser uma 

técnica específica, "mas sim uma análise holística, a mais completa possível" 

(GOLDENBERG. 2005, p. 33), acreditamos que com este estudo vamos poder 

compreender, de uma forma geral, o objeto analisado. Segundo Mirian Goldenberg 

(2005, p. 33-34), o estudo de caso "reúne o maior número possível de informações 

detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, como o objetivo de aprender a 

totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso concreto". 

 O estudo de caso vem sendo aplicado com frequência pelos pesquisadores. 

Segundo Gil (2006, p. 73) existe diferentes propósitos para a utilização desta 

metodologia: 

 a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita 

determinada investigação; e c) explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos. 

 

 Com a finalidade de nos determos em uma análise mais detalhada e minuciosa 

da representação da identidade cultural gaúcha veiculada no programa, escolhemos 

realizar uma pesquisa qualitativa. Os dados coletados não serão padronizáveis como os 

dados quantitativos, nos dando assim uma margem maior para utilizarmo-nos da 

criatividade e flexibilidade no momento de coleta e análise.  

 Para Goldenberg (2005, p. 18), os pesquisadores qualitativos nas ciências sociais 

"lidam com emoções, valores e subjetividade". Nesta perspectiva, é natural que os 

pesquisadores se interessem por assuntos que valorizem. Segundo a autora 

(GOLDENBERG, 2005, p. 19) "estes cientistas buscam compreender os valores, 

crenças, motivações e sentimentos humanos, compreensão que só pode ocorrer se a ação 

é colocada dentro de um contexto de significados". 

 Como pretendemos estudar de que maneira a identidade cultural gaúcha foi 

representada no programa "Bah! Um Programa Muito Gaúcho" escolhemos seguir a 

análise textual, a partir de Casetti e Chio (1999), pois sua característica permite um 

conhecimento amplo e detalhado do objeto estudado. 

 Para a realização da análise, foi realizada a observação das imagens do Especial 

"Bah! Um Programa Muito Gaúcho", identificando as cenas que demonstram os 

verdadeiros hábitos e costumes do povo gaúcho.  
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 Este primeiro contato com o programa foi via Internet. Assistimos o "Bah! Um 

Programa Muito Gaúcho" direto da página
7
 da RBS TV onde estão contidos todos os 

vídeos da atração. Todas as análises foram feitas online. Essa é uma das maiores 

vantagens do pesquisador de programas televisivos, de poder revê-los quantas vezes for 

necessário, percebendo pequenos detalhes impossíveis de descobrir quando assistido 

apenas uma vez. Em cada exibição, algo novo pode ser observado pelo pesquisador. 

 Segundo Casetti e Chio (1999), as representações ou informações e os 

argumentos e efeitos de sentido de um determinado programa são captados durante a 

sua análise textual que trabalham a partir de material simbólico, obedecendo a regras de 

composição específicas, produzindo determinados efeitos de sentido.   

 

Del mismo modo, no se trata de medir quantitativamente la presencia de 

determinados temas, figuras o ambientes, sino de poner de relieve la 

arquitectura y el funcionamiento de los programas analizados, la estructura 

teórica que los sostiene y las estrategias que despliegan (las imágenes de su 

autor y de su espectador intercaladas en el texto; es decir, sus instrucciones 

de lectura). Nos interesa reconstruir la estructura y los procesos del objeto 

investigado en términos cualitativos. (CASETTI E CHIO, 1999, p. 249)   

 

 O pressuposto de um programa televisivo é transmitir a mensagem ao receptor, 

através da construção de sentidos e efeitos. Quando falamos em representação da 

cultura de um determinado povo, vimos que este processo produtivo é mais detalhado e 

verossímil. Segundo Casetti e Chio (1999, p. 299). 

 

Hemos dicho que la necesidad de estudiar las relaciones entre el texto 

televisivo y el contexto de debe a un cambio experimentado em el modo de 

considerar los textos de los medios. El motor de dicho cambio ha sido la idea 

de que cada texto define sus significados em función de su contexto, a través 

de un processo colectivo de constucción de sentido. 

 

 Essas representações não serão apenas relatadas, mas sim analisadas. Ao assistir 

o programa pela primeira vez, os trechos que mais se aproximaram da 

representatividade da cultura gaúcha, tanto nas expressões, indumentárias e, também, 

nos objetos inseridos no cenário, foram anotados para uma futura captura na Internet. 

 Como o programa não está disponível para download e nem para 

comercialização em DVD, optamos em capturar algumas imagens direto do site da 

                                                           
7
 Página da RBS TV onde constam os vídeos do programa: 

http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/confira-musicas-dancas-e-reportagens-do-especial-

bah.html. Acesso em 30 de agosto de 2014. 

http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/confira-musicas-dancas-e-reportagens-do-especial-bah.html
http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/confira-musicas-dancas-e-reportagens-do-especial-bah.html
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emissora para ilustrarmos a análise a seguir. Algumas fotos do programa foram 

disponibilizadas no site.               

 Durante a análise, foram observados termos pertencentes ao vocabulário, 

gestualidades e expressões que estão presentes no cotidiano dos habitantes do Rio 

Grande do Sul. Esta seleção foi feita de acordo com alguns critérios escolhidos pelo 

autor. 

 Tendo em vista a extensão do material a ser analisado, optou-se por elencar 

trechos do programa que deem conta da diversidade de quadros que compõem a atração. 

Deste modo, a análise foi feita considerando as seguintes categorias: cenário, 

indumentária, trilha sonora e expressões. 

 Cenário: foram analisados os ambientes que serviram como cenários para as 

exibições e gravações de cada formato escolhido. 

 Indumentária: o autor analisou as vestimentas dos personagens que 

protagonizaram cada um dos formatos apresentados. 

 Trilha sonora: nesta categoria foram analisadas as músicas que serviram como 

trilha sonora para cada um dos formatos selecionados. 

 Expressões: nesta categoria o autor analisou as expressões gauchescas usadas 

pelos apresentadores, repórteres e participantes do programa, em cada formato 

abordado. 

As atrações que foram escolhidas pelo pesquisador para serem analisadas estão 

explicitadas no corpus da análise. 

 

3.1 HISTÓRIA DA RBS TV  

 A RBS TV foi fundada pelo comunicador Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-

1986) no dia 29 de dezembro de 1962, quando entrou no ar a TV Gaúcha, canal 12 de 

Porto Alegre. Cinco anos depois, em 1967, a TV Gaúcha afiliou-se à Rede Globo e, a 

partir de então, segundo o site da emissora (online, 2012), a maior parte de sua 

programação passou a ser gerada pela emissora carioca. 

 No ano de 1969, entraram no ar as primeiras emissoras de televisão do Grupo 

RBS no interior do Rio Grande do Sul: a TV Imembuí, de Santa Maria, e a TV Caxias, 

de Caxias do Sul. A TV Tuiuti de Pelotas entrou no ar três anos depois, em 1972, 

mesmo ano em que estreou o principal programa da emissora, o "Jornal do Almoço". 
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Para colocar o programa no ar, a TV Gaúcha interrompia a programação da Rede Globo 

para exibir o jornal que tinha duas horas de duração. 

 No dia 12 de junho de 1972, a TV Gaúcha sofreu um incêndio em sua sede, no 

Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, danificando muitos equipamentos e estúdios. 

Mesmo assim, o "Jornal do Almoço" foi transmitido no dia seguinte noticiando todo o 

acontecimento. 

 A denominação RBS TV (Rede Brasil Sul de Televisão) passou a ser usada no 

ano de 1979, quando entrou no ar a primeira emissora do grupo em Santa Catarina: a 

TV Catarinense, que mais tarde passou a se chamar RBS TV Florianópolis. 

 No ano de 1982, estreou o primeiro programa voltado especialmente para 

divulgar o folclore e a música nativista gaúcha. O "Galpão Crioulo" é um dos 

programas mais antigos da grade de programação da emissora. Com mais de 30 anos de 

história, apresenta até hoje aspectos da cultura gaúcha. 

 A última emissora a compor o grupo foi a RBS TV Centro-Oeste, com 

concessão em Joaçaba e sede em Lages, SC, que passou a transmitir sua programação 

no dia 1º de junho de 2005. 

 Com a chegada da TV digital, no dia 18 de outubro de 2008, a emissora ganhou 

uma marca mais moderna e desenhada, além de novas vinhetas para os telejornais "Bom 

Dia Rio Grande", "Bom Dia Santa Catarina", "Jornal do Almoço" e "RBS Notícias". 

 A emissora em Porto Alegre abriu o sinal de TV digital no dia 4 de novembro de 

2008. No dia seguinte, a RBS TV levou ao ar seu primeiro programa produzido em alta 

definição, o "Jornal do Almoço", apresentado ao vivo do Mercado Público da capital. 

Em Santa Catarina, a televisão digital foi inaugurada no dia 5 de fevereiro de 2009. 

 Após uma pesquisa realizada no site da emissora, vimos que o Especial "Bah! 

Um programa muito gaúcho" foi uma das primeiras atrações produzidas pelo veículo a 

ser transmitida, ao vivo, no Dia do Gaúcho. Os demais especiais referentes a esta data 

eram exibidos durante a semana que antecede do dia 20 de setembro ou gravados para 

irem ao ar na data. Um exemplo é a série "Curtas Gaúchos" na qual, anualmente, são 

exibidos filmes curtas-metragens e animação produzidos no estado, após o "Jornal do 

Almoço". Essa exibição se intensifica no mês de setembro. 

 O programa "RBS Esportes" teve uma versão especial da Semana Farroupilha, 

em 2009. A equipe apresentou a atração direto de um galpão instalado no Acampamento 

Farroupilha, no dia 19 de setembro de 2009.  
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 No ano de 2012, para celebrar a data, a emissora propôs um desafio para alguns 

funcionários da RBS TV que participavam do quadro "CorreRia", onde os 

apresentadores, repórteres e cinegrafistas da emissora faziam exercícios físicos. Na 

edição especial do Dia do Gaúcho, eles tinham que aprender as danças tradicionais 

gaúchas apresentadas pelas invernadas artísticas. Os ensaios com os integrantes do 

grupo adulto do CTG Aldeia dos Anjos, de Gravataí, foram ao ar durante a Semana 

Farroupilha daquele ano e a apresentação final do desafio, foi exibida no programa 

"Bom Dia Rio Grande”, do dia 20 de setembro de 2012.   

 Neste ano de 2014, mais um desafio foi proposto pela emissora. Desta vez, ao 

músico nativista Cristiano Quevedo, que foi desafiado a aprender a laçar até o início da 

semana farroupilha. Nos meses de agosto e setembro foram apresentados, todos os 

sábados, no programa "Jornal do Almoço", as aulas que o músico teve em várias 

fazendas do estado. O desafio final foi apresentado no dia 13 de setembro, primeiro dia 

da semana farroupilha. 

 Para celebrar o dia 20 de setembro, a emissora preparou uma programação 

especial para os programas "Patrola", "Jornal do Almoço" e "Globo Esporte", os quais 

foram apresentados, ao vivo, respectivamente, direto do Acampamento Farroupilha com 

atrações alusivas ao "Dia do Gaúcho". 

 

3.2 OBJETO 

 
Figura 1: Vinheta de abertura 

Fonte: Site RBS TV (2013) 

 

 Como parte dos festejos do feriado da Revolução Farroupilha no Rio Grande do 

Sul, a RBS TV transmitiu o "Bah! Um Programa Muito Gaúcho", no dia 20 de setembro 

de 2013, reunindo músicas, danças, entrevistas e reportagens sobre temas relacionados à 

tradição e à identidade cultural do povo gaúcho. A atração teve 1h45min de duração e 

foi apresentada ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram mais 

http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/
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de 100 profissionais que trabalharam na produção do programa, entre cinegrafistas, 

técnicos, produtores, repórteres e apresentadores. 

 Com apresentação de Carla Fachim, Shana Müller e Neto Fagundes, o Especial 

teve ancoragem em dois locais. O cenário principal foi um baile gaúcho, no CTG 

Rancho da Saudade, em Cachoeirinha, e o outro espaço era uma roda de chimarrão, no 

Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Participaram da atração vários nomes da 

música regionalista gaúcha, como "Os Monarcas
8
", "Teixeirinha Filho

9
" e "Gaúcho da 

Fronteira
10

", além da participação da banda gaúcha de reggae, "Chimarruts
11

". 

 A atração foi ambientada em um baile tipicamente gaúcho, com direito a roda de 

chimarrão e muita dança. Apresentações musicais, espetáculos de dança e elementos 

típicos da cultura regional foram os destaques do programa. Durante a atração foram 

exibidas as coreografias dos grupos de danças do CTG Rancho da Saudade, de 

Cachoeirinha, do CTG Estância Gaúcha, de Porto Alegre, e do CTG Vaqueanos da 

Tradição, de Canoas, que através da dança, contaram um pouco da história e da 

formação do povo gaúcho.  

 O programa também exibiu reportagens sobre a gastronomia típica do estado e 

os esportes campeiros, como o tiro de laço, além da tradicional competição entre as 

cidades de Alegrete e Santana do Livramento pelo desfile farroupilha com maior 

número de cavalos do Rio Grande do Sul. O programa contou com a participação do 

humor do personagem "Guri de Uruguaiana
12

", de Jair Kobe, escolhido para contar a 

origem do churrasco e suas variedades. Para cumprir esta missão, ele visitou a terra dos 

churrasqueiros, a cidade de Nova Bréscia
13

. 

 Segundo informações divulgadas no portal de notícias da Globo, o "G1 RS
14

" 

(online, 2013), no dia 25 de setembro de 2013, o Especial, que foi transmitido no lugar 

da "Sessão da Tarde", registrou a maior audiência da faixa horária dos últimos meses, 

mantendo-se 4 pontos acima da média das demais sextas-feiras de setembro. 

                                                           
8
 "Os Monarcas" é um conjunto de música regionalista gaúcha, dono de uma das carreiras de maior 

longevidade da música regional do estado do Rio Grande do Sul. 
9
 Filho do cantor e compositor brasileiro "Teixeirinha", muito respeitado até hoje no Rio Grande do Sul. 

Atualmente toca com o seu filho, o "Teixeirinha Neto". 
10

 Gaúcho da Fronteira é o nome artístico de Heber Artigas Armua Fróis. É cantor de música regionalista 

gaúcha nascido no Uruguai, mas naturalizado brasileiro. 
11

 Banda de reggae gaúcho, criada em 2000, em Porto Alegre. 
12

 Humorista gaúcho reconhecido nacionalmente por fazer paródias, em várias versões, da música "Canto 

Alegretense".  
13

 Nova Bréscia é um município do Rio Grande do Sul colonizado por imigrantes italianos. Fica a 161 km 

de Porto Alegre. 
14

 Página do portal G1 RS: http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/bah-um-programa-

muito-gaucho-alcanca-grande-audiencia-na-rbs-tv.html 

http://videos.clicrbs.com.br/rs/zerohora/video/segundo-caderno/2013/09/musicos-gauchos-homenageiam-anos-canto-alegretense/39468/
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 No total, a atração atingiu 22 pontos de audiência
15

 e 48,4% em share
16

. Em 

participação, a RBS TV também registrou crescimento em relação aos últimos três 

meses. O programa atingiu aproximadamente três milhões de telespectadores no estado. 

 No mês de novembro daquele ano, a atração venceu o Prêmio RBS de 

Jornalismo e Entretenimento, na categoria entretenimento. O concurso reconheceu os 

melhores trabalhos exibidos por veículos do grupo, em 2013, nos estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina. 

  

3.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 A atração teve 1h45min de duração e foi dividida em cinco blocos. Os dois 

primeiros blocos foram os maiores, com mais de 30 minutos de duração cada. A 

abertura, as reportagens, as apresentações e os quadros da atração foram gravados, já as 

entrevistas, as notas cobertas e o encerramento foram ao vivo. Segue abaixo o espelho
17

 

do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 O índice de audiência é medido com base no total de pessoas ou domicílios. É uma amostra, um 

número relativo traduzido em pontos. Um ponto de audiência corresponde a 1% do universo que está 

sendo pesquisado. 
16

 Share (ou participação) é o porcentual de domicílios sintonizados em determinada emissora em relação 

aos domicílios com televisores ligados no mesmo período. O share mostra em porcentagem a quantidade 

real de televisores sintonizados em cada emissora em um dado momento. 
17

 Roteiro onde consta em ordem todo o conteúdo do telejornal e com seus referidos tempos. 
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Tabela 1: Espelho do Especial que compõe a descrição do objeto 

BLOCO FORMATO TEMPO 

1 - Escalada (abertura do programa com manchetes das 

atrações que irão ao ar) 

- Reportagem 1: Sobre a origem do povo gaúcho 

- Entrevista 1: Sobre o instrumento gaita 

- Apresentação de dança 1: CTG Rancho da Saudade 

- Entrevista 2: Conversa com a banda "Chimarruts"  

- Quadro 1: Explicação do ditado "de mala e cuia" 

31' 

2 - Entrevista 3: Conversa com o músico "Gildinho" 

- Reportagem 2: Sobre o churrasco 

- Apresentação de dança 2: CTG Vaqueanos da Tradição 

- Entrevista 4: Com Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto 

- Entrevista 5: Sobre a trova 

- Quadro 2: Explicação acerca da expressão "gastar pólvora 

com chimangos" 

31'59'' 

3 - Nota coberta 1: Sobre o desfile temático de Porto Alegre 

- Nota coberta2: Sobre o desfile farroupilha no interior  

- Reportagem 3: Disputa dos desfiles de Santana do 

Livramento e Alegrete 

- Reportagem 4: Sobre a gineteada 

- Quadro 3: Explicação da expressão "de renguear o cusco"  

12'58'' 

4 - Resultado da enquete feita pela emissora apresentado pelas 

âncoras 

- Nota simples sobre o filme "O Tempo e o Vento" 

- Apresentação de dança 3: CTG Estância Gaúcha 

- Entrevista 6: Com o grupo "Mas Bah!" 

- Quadro 4: Explicação da expressão "de chorar as pitangas" 

11'30'' 

5 - Apresentação de dança 4: CTG Rancho da Saudade 

- Reportagem 5: Sobre as façanhas e bravuras do povo 

- Encerramento do programa com extinção da chama crioula 

11'05'' 
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A abertura do programa foi um clipe com imagens de paisagens do Rio Grande 

do Sul e uma mensagem gravada em off
18

 na voz do pesquisador gaúcho e folclorista 

João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes. 

 Após a abertura, a atração apresentou imagens de um baile na sede do CTG 

Rancho da Saudade, ao som do grupo gaúcho "Os Monarcas" tocando uma música no 

ritmo rancheira
19

. As apresentadoras Carla Fachim e Shana Müller, na sede do CTG, 

anunciaram as principais manchetes do programa e do Acampamento Farroupilha, Neto 

Fagundes anunciou as demais atrações, como a presença da banda de reggae gaúcho 

"Chimarruts" e o musical "Mas Bah!
20

". Conforme analisado pelo pesquisador, a 

abertura do programa com a escalada das atrações foi gravada. 

 A primeira reportagem apresentada no programa abordou as origens do povo 

gaúcho e da cultura sul rio-grandense. Com resgate de imagens do homem gaúcho, a 

matéria mostrou como iniciou o tradicionalismo no estado, a origem das danças típicas, 

os hábitos e costumes, e um pouco da história da Revolução Farroupilha. 

 Logo após a reportagem, o programa retornou com imagens do baile no CTG 

Rancho da Saudade e as apresentadoras Carla Fachim e Shana Müller entrevistaram o 

cantor "Gaúcho da Fronteira" e outros gaiteiros sobre um dos instrumentos mais usados 

pelos músicos gaúchos, a gaita
21

. 

 Durante todo o programa as atrações apresentadas seguiram um tema. Neste 

primeiro bloco estavam abordando as origens do povo e dos hábitos dos gaúchos, as 

lendas e contos do estado. Neste momento foi ao ar a apresentação do grupo de danças 

adulto do CTG Rancho da Saudade, que apresentou uma coreografia contando a história 

da lenda do "Negrinho do Pastoreio
22

". 

 A primeira interferência com o estúdio do Acampamento Farroupilha, foi ao fim 

do primeiro bloco. Neto Fagundes entrevistou a banda "Chimarruts" que cantou uma 

das músicas mais conhecidas no estado em ritmo de reggae. O "Canto Alegretense" foi 

musicado pela banda que, após a apresentação, falou do amor e da ligação com a cultura 

do Rio Grande do Sul. 

                                                           
18

 Narração do repórter coberta com imagens. 
19

 Ritmo de dança muito tocado nos bailes gaúcho. Originou-se através da "Mazurca".  
20

 O Grupo "Mas Bah!" surgiu dentro de um CTG. São conhecidos por compor músicas para as 

coreografias de entrada e saída dos grupos de danças tradicionais gaúchas. 
21

 Gaita, também conhecida como acordeão em alguns lugares do Brasil, é um instrumento de origem 

italiana e muito usado por músicos gaúchos. 
22

 Negrinho do Pastoreio é uma lenda afro-cristã, muito contada no final do século XIX pelos brasileiros 

que defendiam o fim da escravidão. É muito popular no Rio Grande do Sul. 
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 Para finalizar os blocos do programa, foi apresentado um quadro com o nome 

"Jeito Gaúcho", que mostrava as curiosidades de algumas expressões gauchescas usadas 

no dia-a-dia. Para encerrar o primeiro bloco, que durou 31 minutos, Neto Fagundes, do 

estúdio montado no Acampamento Farroupilha, anunciou o quadro. Neste primeiro 

momento foi explicada a expressão "de mala e cuia", muito dita por todos os gaúchos. 

Quando a prenda ou o peão está prestes a fazer uma viagem, costumam dizer esta frase 

para representar que estão levando junto consigo os principais acessórios do gaúcho. A 

mala com as roupas e a cuia para o chimarrão.  

 O segundo bloco começou com imagens do baile no CTG Rancho da Saudade ao 

som do grupo "Os Monarcas" tocando uma música no ritmo vaneira
23

. Neste momento a 

apresentadora Shana Müller entrevistou o vocalista do grupo, o músico Gildinho, que 

naquele ano, em 2013, era o Patrono da Semana Farroupilha do Rio Grande do Sul. 

 A segunda reportagem apresentada na atração foi feita por Jair Kobe, que 

interpreta o humorista "Guri de Uruguaiana". Ele visitou alguns pontos da capital Porto 

Alegre para mostrar os tipos de churrascos existentes no estado. Para finalizar a matéria, 

o humorista foi até a cidade de Nova Bréscia, conhecida como o local que mais exporta 

churrasqueiros para o Brasil. Além dos tipos de assados, também foram apresentadas 

receitas e diferentes formas de preparo do churrasco, considerada a comida típica do 

gaúcho. 

 Após a reportagem, o programa voltou com imagens do baile no CTG Rancho 

da Saudade onde as apresentadoras anunciam a próxima atração. O tema agora era a 

força dos lanceiros negros, as lanças e a bravura do povo. O CTG Vaqueanos da 

Tradição, de Porto Alegre, apresentou a coreografia "Lanceiros Negros
24

".  

 Neste momento inicia a interatividade do público de casa com o programa. 

Durante a apresentação da coreografia, mensagens de internautas enviadas pelo Twitter 

apareciam na tela. Todas as mensagens parabenizavam a iniciativa da emissora em fazer 

um especial para homenagear o Dia do Gaúcho. 

 Ao som do ritmo chote
25

, a atração retornou ao baile para prestar uma 

homenagem ao cantor e compositor "Teixeirinha
26

", também conhecido como o "Rei do 

                                                           
23

 Vaneira é uma dança típica do Rio Grande do Sul muito tocada nos bailes gaúchos. 
24

 Lanceiros Negros é o nome dado a dois corpos de lanceiros constituídos, basicamente, de negros livres 

ou de libertos pela República Rio-Grandense que lutaram na Revolução Farroupilha. 
25

 Chote é uma dança muito versátil e pode ser encontrada, com variações rítmicas, desde o extremo sul 

do Brasil (o chote gaúcho) até o nordeste do país, nos forrós nordestinos. 
26

 Vítor Mateus Teixeira, mais conhecido pelo nome artístico "Teixeirinha", foi um cantor e compositor 

brasileiro muito respeitado até hoje no Rio Grande do Sul. 
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Disco", pelos recordes de vendas de discos que consegue até hoje, mesmo já falecido. 

Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto cantaram um dos maiores sucessos do patriarca, a 

música "Querência Amada". 

 A próxima atração do programa foi direto do estúdio montado no Acampamento 

Farroupilha. O apresentador Neto Fagundes comentou sobre as trovas
27

 e as pajadas
28

 

do gaúcho. Os músicos Jadir Oliveira e Jadir Oliveira Júnior cantaram, em forma de 

trova, três temas escolhidos pelos telespectadores que estavam acompanhando o 

programa do Parque Harmonia. 

 O primeiro tema foi sobre a integração de culturas, o segundo sobre a rivalidade 

da dupla GRENAL
29

, e o último foi sobre o brilho dos olhos do peão. 

Para encerrar o maior bloco do programa, com 31 minutos e 59 segundos, a 

atração com o nome "Jeito Gaúcho", explicou a expressão "gastar pólvora com 

chimangos". Esta citação não é muito conhecida atualmente, sendo pouco usada entre as 

pessoas. Era muito dita pelos "maragatos" durante a guerra, referindo-se aos seus 

inimigos "chimangos". O significado é gastar algo a toa, se esforçar por alguma coisa 

que não vale a pena, sem proveito. 

O terceiro bloco do Especial iniciou ao som do ritmo chamamé
30

, com imagens 

do baile no CTG Rancho da Saudade e do Desfile Temático de Porto Alegre, que 

ocorreu na noite anterior, de 19 de setembro. 

Neste momento foi ao ar a terceira reportagem feita para o programa, mostrando 

como estavam sendo os desfiles pelo interior do estado. O "Giro pelos desfiles do RS", 

mostrou o movimento na capital, em Santa Rosa, Passo Fundo e Uruguaiana. 

Para continuar falando sobre os desfiles, a próxima matéria apresentou a 

rivalidade dos desfiles de Alegrete e Santana do Livramento. As duas cidades são as que 

mais levam cavaleiros para a avenida. 

 A matéria bem descontraída mostrou o time de apresentadores esportivos da 

emissora, narrando a contagem dos cavaleiros em cada cidade. Alice Bastos Neves e 

Paulo Brito narraram a disputa dos desfiles, enquanto Maurício Saraiva comentava 

sobre o placar e a rivalidade dos dois municípios. 

                                                           
27

 A trova é uma modalidade de versos feitos em sextilha ou em nona. É acompanhada com a gaita. 
28

 A pajada é uma modalidade de versos feitos em décima. É acompanhada com o violão. 
29

 GRENAL é o nome dado ao clássico gaúcho de futebol entre Grêmio e Internacional. 
30

 Chamamé é um estilo musical tradicional da província de Corrientes, Argentina, apreciado também no 

Rio Grande do Sul. Ritmo muito tocado nos bailes gaúchos. 
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 Depois de uma contagem feita pela produção do programa, o resultado final 

desta disputa foi de 4.932 cavalos no desfile de Santana do Livramento, e em Alegrete 

foram 7.933 cavalos desfilando no dia 20 de setembro. 

Continuando com o clima esportivo, a próxima atração foi direto do 

Acampamento Farroupilha com uma reportagem sobre a gineteada
31

. Para encerrar o 

bloco, que teve 12 minutos e 58 segundos, a atração "Jeito Gaúcho" explicou a 

expressão "renguear cusco". Primeiro "cusco" significa cachorro, aquele sem dono. 

Renguear é mancar, passar dificuldade. Essa expressão é muito usada no inverno para 

caracterizar a intensidade do frio. Dependendo da temperatura, costuma-se dizer que 

nem o cachorro consegue caminhar direito.  

O quarto bloco da atração iniciou ao som do ritmo chote. Neste momento é 

apresentado o resultado da enquete que a emissora havia lançado no início do mês de 

setembro e que foi veiculada em todos os programas da RBS TV. A pergunta feita ao 

telespectador foi: "O que te faz ser mais gaúcho?". 

Para participar, os internautas acessavam o site da emissora e podiam selecionar 

quantas opções quisessem a partir de uma lista de 10 respostas iniciais. Entre as 

alternativas, estavam frases como "ser guerreiro e batalhador", "comer bergamota no 

sol" e "estar sempre a fim de um churrasco". 

A alternativa "usar bombacha ou vestida de prenda" teve 4% dos votos. "Usar 

Bah! Tchê! e tri em todas as frases", teve 7%. A opção "curtir a Semana Farroupilha", 

ficou com 8% dos votos. "Comer bergamota no sol", 9%. As alternativas "tomar 

chimarrão todos os dias", "ser guerreiro e batalhador", "saber de cor o hino do Rio 

Grande do Sul" e "gritar com orgulho: ah! eu sou gaúcho!", ficaram com 11%. Em 

segundo lugar na enquete, ficou a opção "estar sempre a fim de um churrasco", com 

13%. E com 16% dos votos, os internautas escolherem como frase campeã: "ter certeza 

que o Rio Grande é o melhor lugar do mundo". 

No dia da exibição do programa, 20 de setembro, foi lançado oficialmente no 

Rio Grande do Sul, o filme "O Tempo e o Vento", de Jaime Monjardim. O longa-

metragem foi livremente adaptado da obra "O Continente", de Erico Veríssimo, e foi 

lançado nacionalmente uma semana depois, dia 27. Entre as produtoras do filme, está a 

"Globo Filmes", ligada a emissora carioca. Talvez por este motivo, a cabeça de rede 

concedeu a liberação de um programa da grade nacional para a exibição do Especial no 

                                                           
31

 Gineteada é um esporte gaúcho onde o homem tem que montar no lombo de uma cavalo ainda não 

domado e permanecer o maior tempo possível sem cair. 
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estado gaúcho que aproveitou a atração para divulgar o lançamento oficial do filme no 

Rio Grande do Sul. O pesquisador entrou em contato com os produtores do "Bah! Um 

programa muito gaúcho" para ver se essa hipótese procedia, mas a emissora não 

respondeu os e-mails enviados. 

Para continuar abordando o tema da história contada no filme, o grupo adulto do 

CTG Estância Gaúcha, de Canoas, apresentou a coreografia inspirada em "O Tempo e o 

Vento", que levou a obra para a dança. 

Após a apresentação do grupo, o assunto continuou sendo os trabalhos 

realizados pelas invernadas artísticas das entidades tradicionalistas. Neste momento, 

Neto Fagundes conversou com o grupo "Mas Bah!", no Acampamento Farroupilha.  

Encerrando o penúltimo bloco do Especial, que teve 11 minutos e 30 segundos, a 

atração "Jeito Gaúcho", explicou a expressão "é de chorar as pitangas". Segundo 

histórias contadas de geração a geração, a expressão original é portuguesa e o correto 

seria "chorando sangue", como aqui no sul as pitangas são vermelhas, pressupõe que 

alguém adaptou a frase e saiu dizendo que as pessoas choram a fruta. 

O último bloco do programa começou com imagens do baile no CTG Rancho da 

Saudade, ao som do ritmo chote. Neste momento as apresentadoras começaram a contar 

a história da Chama Crioula, nome dado ao fogo símbolo dos Festejos Farroupilhas no 

Rio Grande do Sul. Logo após foi ao ar a apresentação do grupo juvenil do CTG 

Rancho da Saudade mostrando uma coreografia inspirada na Chama Crioula. 

Na última interferência feita no Acampamento Farroupilha, Neto Fagundes 

anuncia uma reportagem sobre as façanhas do Rio Grande do Sul, tema dos Festejos 

Farroupilhas de 2013. Logo após a despedida do estúdio montado no Acampamento, 

foram apresentadas mensagens abordando o amor por ser gaúcho. 

Para encerrar o programa, o patrão
32

 do CTG Rancho da Saudade, adentra no 

tablado da entidade com a Chama Crioula em mãos e ao som do hino Rio-grandense. 

Neste momento é feita a extinção do fogo simbólico e termina o especial do Dia do 

Gaúcho, produzido pela RBS TV. 

 

3.4 CORPUS DA ANÁLISE 

 Segundo Casetti e Chio (1999), para realizar uma análise de um programa de 

televisão, podem ser elaboradas uma série de categorias para agrupar os dados 

                                                           
32

 Nome dado ao presidente e/ou diretor de uma entidade tradicionalista gaúcha. 
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considerados relevantes para o estudo do objeto. As quatro categorias escolhidas pelo 

autor para realizar esta pesquisa foram: cenário, indumentária, trilha sonora e 

expressões, que vão servir como base para analisar os seguintes formatos apresentados 

no programa: 

Abertura: este momento contém a escalada com as principais atrações do 

programa e a apresentação inicial das âncoras. Conforme analisado pelo pesquisador, a 

abertura foi gravada momentos antes de o programa iniciar. Este "corte" pode ser 

percebido pelo áudio da música de fundo e com a troca de ângulo da câmera.  

Nota coberta: o programa apresentou duas notas cobertas. O pesquisar escolheu 

a que mostrou o Desfile Temático de Porto Alegre, que foi realizado na noite de 19 de 

setembro, homenageando o escritor gaúcho João Simões Lopes Neto. A escolha desta 

nota foi em virtude das imagens estarem aparecendo em tela inteira na TV.  

Reportagem: das cinco reportagens apresentadas no programa, o pesquisador 

escolheu a que trata das origens do povo gaúcho, veiculada no primeiro bloco do 

programa. A matéria foi produzida pela jornalista da emissora, Guacira Merlin que 

também faz matérias para os telejornais da Rede Globo. A reportagem mostrou um 

pouco do surgimento do gaúcho e da história do estado, com especialistas comentando 

sobre a identidade gaúcha.  

Quadro: para finalizar cada bloco o programa apresentava o quadro de nome 

"Jeito Gaúcho", onde eram explicadas as expressões mais populares do estado. Foi 

escolhido o quadro que encerra o primeiro bloco e explica a expressão "de mala e cuia", 

pelo cenário onde foi gravada a atração: a estátua do Laçador, em Porto Alegre. 

Entrevista: no total, foram apresentadas seis entrevistas no programa. Optamos 

por analisar a entrevista feita com a banda "Chimarruts", realizada no Acampamento 

Farroupilha, pela grande diversidade em detalhes de cenário, indumentária e trilha.   

Apresentação de dança: durante a atração foram apresentadas quatro 

coreografias de grupos de danças de diferentes entidades tradicionalistas. A escolhida 

para análise foi a apresentação do grupo adulto do CTG Rancho da Saudade, que 

abordou, através da dança, a lenda "Negrinho do Pastoreio". A escolha foi feita porque 

o grupo se consagrou campeão da 27ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúchas 

(ENART), no ano de 2012. Este evento é considerado o maior festival de arte amadora 

da América Latina, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). Tem por finalidade, conforme o próprio regulamento 

do concurso promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, a preservação, 
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valorização e divulgação das artes, da tradição, dos usos e costumes e da cultura popular 

do Rio Grande do Sul. Participam do ENART somente as entidades filiadas ao MTG e 

seus associados acima de 15 anos de idade. Por esses motivos, a emissora optou em 

realizar a apresentação do programa neste CTG, como foi citado por uma das âncoras.  

Encerramento: a última parte da análise é sobre o encerramento do programa, 

onde foi realizada a extinção da Chama Crioula. Para os gaúchos, este ato significa o 

término da Semana Farroupilha. 
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4. ANÁLISE 

4.1 A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE GAÚCHA NO PROGRAMA 

 As categorias escolhidas pelo pesquisador foram analisadas separadamente nos 

formatos a seguir: 

 

4.1.1 ABERTURA  

 Cenário: A abertura do programa foi gravada em dois cenários diferentes. No 

CTG Rancho da Saudade havia dois palcos montados. O palco principal lembra a 

constelação "cruzeiro do sul", como se referiu a apresentadora Shana Müller na abertura 

do programa.  

 

 
Figura 2: Constelação "cruzeiro do sul" montado no palco principal 

Fonte: Site RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 O segundo palco, um pouco menor, foi montado no outro lado da entidade com 

três círculos no chão, um telão centralizado e outros seis menores, três de cada lado.  
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Figura 3: Palco menor com os círculos no chão e os telões ao fundo 

Fonte: Site RBS TV (2013) / Foto: Caetanno Freitas/G1 

  

 Nesses dois palcos, a cor predominante era o azul. A escolha da cor pode ter 

relação com o céu, hipótese que se fortalece se levarmos em conta o refrão de uma das 

músicas regionais mais conhecidas no Rio Grande do Sul, "Céu, Sol, Sul, Terra e Cor" 

do cantor e compositor Jader Moreci Teixeira, mais conhecido como Leonardo: "É o 

meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul, terra e cor! Onde tudo o que se planta cresce e o 

que mais floresce é o amor".  

Para representar o baile em comemoração ao Dia do Gaúcho, integrantes dos 

grupos de danças das entidades convidadas apresentavam no centro do CTG os ritmos 

tocados pelos músicos. Desta maneira, a emissora conseguiu recriar um grande 

fandango durante a apresentação do programa. Durante toda a abertura e apresentação 

das escaladas, foi tocado o ritmo rancheira. 
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Figura 4: Integrantes dos CTGs convidados dançando durante o programa 

Fonte: Site RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 O segundo cenário do programa foi montado no Galpão da RBS TV instalado no 

Acampamento Farroupilha, e para representar um dos hábitos mais tradicionais do 

gaúcho, uma roda de chimarrão foi montada para mostrar a hospitalidade do povo e, 

também, para realizar as entrevistas. Desta maneira, foi possível perceber um ar de 

proximidade do entrevistador com o entrevistado, passando a cuia de mão em mão 

durante a conversa. 

 

 
Figura 5: Cenário montado no Acampamento Farroupilha 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Graziella Rigotte/RBS TV 
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O cenário era bastante rústico, com bancos em couro para os convidados 

sentarem, pelegos, lampiões nas cores da bandeira do Rio Grande do sul (verde, 

vermelho e amarelo) espalhados e tapetes de couro. Esses objetos são comuns em 

galpões das fazendas. Deste modo foi representado um ambiente ruralizado, com 

móveis e detalhes encontrados, na grande maioria, na vida do campo. O cenário foi 

montado em um galpão de madeiras, com luzes amarelas predominando no ambiente. 

Esta cor representou um ar de tranquilidade e serenidade, assim como é o clima no 

interior. Esta tonalidade do amarelo e da rusticidade do ambiente fortalece a hipótese de 

que a produção do programa quis recriar a identidade do povo do campo. 

 

 Indumentária: A vestimenta da apresentadora Shana Müller era uma saia longa 

na cor vermelha, uma camisa branca e uma cinta larga na cintura. Esta indumentária já é 

característica da jornalista e também cantora de músicas gaúchas regionais. A 

vestimenta se aproxima da tradicional pilcha
33

 gaúcha usada pelas mulheres, mas não 

como a regulamentada pelo MTG. Este traje é muito usado em ocasiões nativistas e 

passeio em eventos tradicionalistas.  

 A indumentária da apresentadora Carla Fachin não trazia alusão a vestimenta da 

prenda. A jornalista estava usando uma calça na cor bege claro, com uma camisa branca 

e um colete bege de couro escuro, por cima. Essa escolha das cores pode ter uma 

relação com o modo rústico e simples do povo gaúcho. No pescoço, a apresentadora 

estava com um lenço na cor vermelha, indumentária esta usada, tradicionalmente, pelos 

homens. As unhas estavam pintadas de cor escura, o que reforça a hipótese da jornalista 

estar representando a simplicidade do povo do campo. 

 

                                                           
33

 Pilcha é o nome da indumentária tradicional da cultura gaúcha, utilizada por homens e mulheres de 

todas as idades. 
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Figura 6: Indumentária das apresentadoras Carla Fachim e Shana Müller 

Fonte: Site RBS TV (2013) / Foto: Caetanno Freitas/G1  

 

 Entre os âncoras, a indumentária do apresentador Neto Fagundes era a que mais 

se aproximava da tradicional pilcha usada pelos gaúchos nos dias de hoje. Bota, 

bombacha, camisa e lenço. Direto do Acampamento Farroupilha, o também cantor de 

música regionalista, estava usando um blazer preto, uma camisa preta, bombacha 

escura, lenço branco no pescoço, um chapéu de cor cinza claro e botas marrom claro. 

Para completar a pilcha, em alguns momentos o apresentador aparecia com um pala, 

modelo argentino, estendido na perna. 

 

 
Figura 7: Indumentária do apresentador Neto Fagundes 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Graziella Rigotte/RBS TV 
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 Os integrantes dos grupos de danças que estavam no centro do tablado 

participando do baile, estavam todos pilchados, conforme as diretrizes da pilcha gaúcha 

do MTG. Alguns estavam trajando roupas de época, representando os gaúchos durante a 

guerra e/ou lides de campos, e a maioria, com a pilcha atual, bombacha e camisa para os 

homens e vestidos para as mulheres. 

Observa-se aqui um registro fiel quanto às normas atuais regulamentadas pelo 

Movimento Tradicionalista Gaúcho. Com as indumentárias dos dançarinos dos grupos 

dos Centros de Tradições Gaúchas, a emissora conseguiu representar a vestimenta de 

várias épocas do gaúcho em um único momento. 

 

 Trilha sonora: Durante toda a abertura do programa, a trilha sonora foi o ritmo 

rancheira, tocado pelos músicos que estavam presentes nos dois palcos do CTG. Este 

ritmo é muito executado nos fandangos gaúchos o que fortalece a hipótese de 

representar ao máximo a identidade dos bailes realizados nas entidades tradicionalistas. 

O mesmo som continuou durante a interferência com Neto Fagundes, no Acampamento 

Farroupilha. 

A música foi tocada por um dos instrumentos mais tradicionais do gaúcho, a 

gaita, reforçando a identidade de um verdadeiro baile feito nas entidades 

tradicionalistas. Deste modo, a emissora representou fielmente o tradicional baile 

gaúcho. Esta representação do fandango ficou mais evidente com as danças 

apresentadas pelos integrantes dos grupos participantes.  

   

Expressões: Para representar ao máximo as tradições do Rio Grande do Sul, os 

âncoras se apropriaram de algumas expressões usadas no dia-a-dia do gaúcho, para 

apresentar as atrações do programa.  

Após a apresentação de todas as escaladas, Shana Müller usou a frase: "Abre a 

gaita, gaiteiro", para iniciar oficialmente o programa. 

Outras expressões e palavras gauchescas foram usadas pelos âncoras durante a 

abertura, como: "festa de gaúcho", "mate amargo", "roda de chimarrão", além de claro, 

uma das expressão mais usadas pelos gaúchos que serviu como nome do programa, 

"bah". Desta maneira, os apresentadores procuraram deste o primeiro momento da 

atração, representar a identidade do povo usando expressões conhecidas por todos. 
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4.1.2 NOTA COBERTA 

 Cenário: As imagens da nota coberta foram gravadas durante o Desfile 

Temático de Porto Alegre, na noite de 19 de setembro de 2013, na Avenida Edvaldo 

Pereira Paiva, conhecida como "Beira Rio". Em 2013 o desfile completou 10 anos e 

teve como tema o "Rio Grande no Sul e o imaginário social". O homenageado foi o 

escrito gaúcho João Simões Lopes Neto. O cenário principal do desfile foi a avenida, 

com imagens mostrando os figurantes e carros alegóricos alusivos ao tema. 

  Neste formato o cenário não ficou a cargo da emissora, mas sim, da organização 

do desfile temático de Porto Alegre. O programa apenas apresentou as imagens dos 

quadros que representaram o imaginário social do estado com lendas, mitos e crendices. 

A escolha deste formato por si só apresenta a definição de uma pauta em que as 

categorias, que estão sendo explicitadas neste estudo, trariam características típicas do 

povo gaúcho, mesmo que nada tivesse sido produzido pela emissora.  

 

 
Figura 8: Cenário do Desfile Temático de Porto Alegre 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 Indumentária: A indumentária dos figurantes e participantes do desfile eram 

alusivas a cada quadro e temática apresentada no desfile. Todas as indumentárias faziam 

alusão a alguma época da história do Rio Grande do Sul. Muitas delas eram de acordo 

com as diretrizes do MTG, outras eram vestimentas referentes ao imaginário do povo, 

como as roupas para representar as lendas e animais figurativos. 
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Figura 9: Indumentária dos participantes do Desfile Temático de Porto Alegre 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 Trilha sonora: Durante a apresentação da nota coberta, a trilha sonora que 

estava tocando era a música oficial do desfile temático daquele ano. A melodia "Eu Sou 

Rio Grande", composta pelos músicos gaúchos Gujo Teixeira e Luciano Maia, foi 

inspirada no tema da Semana Farroupilha 2013, "O Rio Grande do Sul no Imaginário 

Social". A letra da música apresentava os quadros que passavam pela avenida, como as 

lendas, contos e mitos conhecidos pelos gaúchos. 

 

 Expressões: Neste formato, esta categoria era a única que podia apresentar uma 

produção feita especificamente pela emissora, como o texto jornalístico lido pelas 

âncoras durante a nota coberta, a fim de caracterizar a identidade do povo gaúcho, mas 

isso não ocorreu. As apresentadoras apenas relataram de modo improvisado e em uma 

linguagem informal, as imagens que estavam aparecendo na tela. As principais 

informações como o tema do desfile, o homenageado e a quantidade de público foram 

exploradas. A apresentadora Carla Fachim fez uso do adjetivo "belo", ao se referir sobre 

a magia do desfile, o que fortaleceu o uso de uma linguagem simples e descontraída na 

nota. 

 Essa categoria não apresentou muitos elementos criados pela emissora a fim de 

representar a identidade cultural gaúcha, visto que a pauta em si já reforçava este culto 

as tradições pelas alegorias, indumentárias e imagens do desfile. 
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4.1.3 REPORTAGEM 

 Cenário: O cenário da reportagem é uma mescla de imagens do campo, do 

homem a cavalo, de fotos antigas do gaúcho, de pessoas dançando em CTGs e de 

ambientes contemporâneos da cidade. 

 A primeira imagem da matéria é um homem andando a cavalo no campo com o 

seguinte questionamento da repórter: "De onde vem o gaúcho?". Em seguida, pessoas 

respondem a pergunta direto do Acampamento Farroupilha. Cenários distintos, mas 

ambos apresentam aspectos que caracterizam a cultura do povo gaúcho. 

 A primeira sonora da reportagem foi com a professora de Antropologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Maria Eunice de Souza Maciel. 

O cenário é uma sala de escritório, com livro e canetas ao fundo. O que chama atenção, 

é que no canto direito inferior da tela, sobre a mesa, estava uma cuia de chimarrão. 

 

 
Figura 10: Sonora com Maria Eunice de Souza Maciel - Professora de Antropologia da UFRGS 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 Como salienta Cuche (2002), as pessoas se apropriam de signos e símbolos para 

se aproximar de um bem comum, através das mesmas práticas e maneiras. A utilização 

do mate ao fundo, fortalecer o elo de proximidade e identidade da professora com a 

cultura do estado. 

 O off a seguir é coberto com imagens da região pampa do estado. Todas elas 

apresentando um ar tranquilo e interiorano. Uma característica dessas imagens, é que a 

maioria delas foram com o pôr do sol ao fundo, reforçando a hipótese de mostrar a 

tranquilidade de quem vive no campo. Essas imagens tinham tonalidades amarelas e 
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lembra muito o cenário montado no Acampamento Farroupilha. Com essa característica 

do ambiente, fortalece ainda mais a hipótese de que a produção do programa quis recriar 

a identidade e a rusticidade do povo do campo, tanto em um dos cenários da atração, 

como na matéria apresentada. 

 A segunda sonora foi com o médico veterinário Antônio João Siqueira. No 

cenário notam-se objetos rústicos pendurados ao fundo, fazendo alusão a ambientes 

interioranos. Como referenciado neste estudo, Castells (2000) afirma que as identidades 

estão relacionadas a diversas fontes e valem-se da matéria-prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, pela memória coletiva e por fantasias pessoais. Neste sentido, 

justificam-se os objetos utilizados nos diversos ambientes para representar a identidade 

da vida no campo.  

 

 
Figura 11: Sonora com Antônio João Siqueira - Médico veterinário 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 O próximo momento da reportagem apresenta o cenário de um galpão com 

pessoas devidamente pilchadas, representando um baile gaúcho. A seguir, a repórter 

Guacira Merlin realiza a passagem em meio aos dançarinos. 
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Figura 12: Passagem da repórter Guacira Merlin 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Foto: Divulgação 

 

 Na outra sonora, realizada com o professor de história da UFRGS, Cesar 

Augusto Barcellos Guazzelli, o cenário, novamente, traz alusão à vida do campo. O 

ambiente apresentava tonalidades amarelas e objetos rústicos, como uma cerca de 

madeira e um galho de uma árvore, o que parece ter sido, tecnicamente, pensado para o 

enquadramento da imagem, ficando no canto superior direito da tela. Além, de um 

churrasco sendo assado ao fundo. Essas características reforçam cada vez mais a 

preocupação que a produção teve em representar ou, se aproximar, a identidade da vida 

interiorana do povo gaúcho. 

 Neste sentido Stuart Hall (2006) argumenta que as identidades estão 

profundamente envolvidas no processo de representação. Assim, a produção conseguiu 

criar um elo com os telespectadores, fazendo com que os mesmos se apropriassem dos 

elementos apresentados, a fim de se sentirem mais próximos da atração. 

 No cenário ambientado para a sonora do pesquisador e tradicionalista Paixão 

Côrtes, novamente a cor amarela é utilizada para reluzir objetos e um lampião, 

colocados em um fundo preto.  
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Figura 13: Sonora com Paixão Côrtes - Pesquisador e Tradicionalista 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 Neste momento é exibida a segunda passagem da repórter, mais uma vez em 

meio aos dançarinos que estavam representando um baile gaúcho. O ambiente, um 

galpão rústico com alguns lampiões pendurados. 

 

 Indumentária: Na enquete inicial da reportagem todos os entrevistados 

pareciam estar pilchados com camisa e lenço, alguns com chapéu. Somente um homem 

estava com camisa e sem lenço. Dos cinco depoimentos, apenas um era de uma mulher, 

que estava com vestido de prenda e flor no cabelo. Como a enquete foi gravada no 

Acampamento Farroupilha, deduzimos que a maioria dos frequentadores do local estaria 

pilchada conforme as diretrizes do MTG. 

 Quanto as sonoras, a professora de Antropologia da UFRGS, Maria Eunice de 

Souza Maciel, não estava pilchada. Ela usava uma blusa azul, não fazendo referencia à 

identidade gaúcha. O médico veterinário Antônio João Siqueira estava com uma camisa 

bege com listras brancas e uma calça social verde escuro, já o professor de história da 

UFRGS, Cesar Augusto Barcellos Guazzelli, estava com uma camiseta vermelha e uma 

camisa branca por cima. Ambas as vestimentas não traziam alusão à cultura gaúcha. 

 A indumentária do pesquisador e tradicionalista Paixão Côrtes era a mais 

próxima da pilcha atual usada pelo gaúcho. Ele estava usando uma camisa branca, um 

jaleco cinza claro, uma boina preta e o característico lenço vermelho no pescoço. Essas 

peças fazem parte das diretrizes da pilcha gaúcha imposta pelo MTG. 
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 Em relação à vestimenta da repórter, ela estava usando uma regata preta e, por 

cima uma blusa de renda preta. Roupa esta que não trazia alusão a nenhum elemento da 

cultura do estado. Os dançarinos que aparecem na passagem estavam todos pilchados 

conforme as regras do MTG. 

 

 Trilha Sonora: A reportagem começou com som ambiente com o barulho das 

patas e do relincho do cavalo, e do tradicional canto da cigarra. Todos esses ruídos são 

característicos da vida no campo. Neste primeiro momento da matéria, a produção e a 

edição já apresentaram um ar interiorano que prometia seguir até o fim. 

 Nas enquetes e sonoras dos especialistas não havia sons de fundo, como uma 

música gaúcha, mas somente som ambiente. Nas imagens de campo o som ambiente, 

como o mugido do gado, era mesclado com o áudio do som da gaita e do violão. Isso 

ocorreu nos demais offs da reportagem. Como já referenciado neste estudo, Hall (2006) 

acredita que a moldagem e a remoldagem em relação a espaço-tempo têm efeitos 

profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e representadas. 

 Somente nas imagens gravadas dentro do galpão, o som era de ritmos 

gauchescos. Em alguns momentos as pessoas estavam dançando o bugio. Na hora da 

passagem da repórter o som era o ritmo rancheira, com os dançarinos ao fundo.  

  

 Expressões: Como a reportagem tratou da origem do gaúcho, esperava-se que a 

mesma apresentasse expressões gauchescas usadas deste os primórdios da história. Mas 

o que notamos, foi que a repórter parafraseou algumas palavras para fugir do cotidiano.  

 A linguagem é um dos meios dos quais sentimentos podem ser representados em 

uma cultura, como por exemplo a frase utilizada durante um dos offs da matéria: "Cerca 

de 200 anos atrás o pampa era como um grande salão de baile, sem cercas, sem 

fronteiras". Com essa citação sobre o "salão de baile", vimos que a produção, neste caso 

da reportagem, procurou trazer elementos do tema central do programa para a matéria, 

já que a atração transcorreu em um grande baile gaúcho. Essa hipótese se fortalece na 

continuação do off quando a repórter refere-se ao vazio do campo como uma dança: 

"...as vezes vazio, as vezes recebendo visitas tão curtas como uma dança". 

 Desta maneira, como já vimos neste estudo, a linguagem pode construir 

significados porque "opera como um sistema de representação" (Hall 2006), isto é, 

trabalha através da representação e é um dos meios nos quais o significado é produzido 
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e compartilhado entre os grupos sociais, a fim de aproximar o telespectador à história 

que está sendo contada. 

 Em outro momento, a repórter faz referência ao gaúcho de outrora como um ser 

"rústico como um gado selvagem". Após sonoras de especialistas, a repórter 

complementa a frase dizendo: "Mas o povo que tomou o pampa, acabou sendo domado 

por ele...". Este jogo de expressões está ligado à ideia de pertencimento ao estado, à 

cultura e a identidade regional.  

 Fica evidente que a partir da passagem, exibida na metade da matéria, a repórter 

enfatiza o lado honesto e corajoso do homem gaúcho. Essa afirmação justifica-se no 

trecho "o nome gaúcho percorreu um longo caminho, era um andarilho de costumes 

suspeitos, vagando por uma terra sem dono. Hoje, descreve melhor um peão corajoso, 

honesto e elegante. E quem não gostaria de ser um gaúcho assim?". 

 A partir de então, a matéria apresentou um gaúcho mais urbano e atual. Isso fica 

evidente na segunda passagem da repórter, quando diz: "Quando já não se sabia quase 

nada sobre do antigo fandango dos bailes de campanha, a dança surgiu como uma 

forma natural de recurar a identidade rio-grandense. Em cada passo é recriada a 

imagem da vida no campo, e o moderno salão de baile vira galpão iluminado pelo 

candeeiro". Esses aspectos na linguagem fazem parte desta identidade, de um discurso 

de pertencimento regional. 

  

4.1.4 QUADRO 

 Cenário: Quanto ao cenário onde foram gravadas as primeiras cenas do quadro, 

a produção foi feliz com a escolha, pois conseguiu apresentar todos os elementos que 

fazem parte da expressão "de mala e cuia". Ao fundo um avião para representar a 

"mala", a viagem, e na mão esquerda do personagem principal do quadro, uma cuia.  
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Figura 14: Cenário do quadro apresentado no fim do primeiro bloco 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 Esta cena foi gravada em um dos prontos mais tradicionais da capital gaúcha, a 

"Estátua do Laçador", também conhecida como "Monumento ao Laçador". Sobre a 

imagem feita pelo escultor gaúcho Antônio Caringi, é a representação do gaúcho 

tradicionalmente pilchado. Foi definida por lei municipal como Símbolo Oficial de 

Porto Alegre em 1992 e tombada como patrimônio histórico da capital em 2001. No ano 

de 2007 foi transferido de seu local original, o largo do Bombeiro, para o sítio O 

Laçador, em razão da construção do viaduto Leonel Brizola. O folclorista Paixão Côrtes 

serviu de modelo para esculpir a imagem que é feita de bronze, tem 4,45 m de altura e 

pesa 3,8 toneladas. 

 Esta escolha pelo local demonstra a preocupação que os produtores tiveram em, 

além de mostrar as costumes gauchescos, apresentar os pontos turísticos que fazem 

alusão à identidade e cultura do estado. Após a cena, o quadro seguiu com fotos e 

imagens antigas para explicar a origem da expressão. 

 

 Indumentária: Em relação à vestimenta, os três atores que aparecem no início 

do quadro estão usando camisetas cinza claro. O ator principal, que cita a expressão, 

está com uma camiseta com gola em forma de "U" e os outros dois, com camiseta em 

gola formato de "V". Essa pequena diferenciação deve ser, simplesmente, para separar o 

ator principal dos demais que serviram como figurantes. 
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 Outra hipótese levantada é sobre as cores, que podem ter sido escolhidas pelo 

fato de que o monumento está localizado em uma cidade metropolitana e em nenhum 

momento foi referenciado o ar interiorano que rodeia a expressão, mas sim, somente a 

urbanidade e, principalmente, o fato de muitos jovens ainda se apropriarem desta frase. 

 

 Trilha sonora: A vinheta com o nome do quadro "Jeito Gaúcho" tem o áudio de 

uma música instrumental que faz alusão a um chamamé, com barulhos de gaita e 

bateria. O áudio inicial do quadro, antes de ser apresentada a expressão, é de dois 

compassos de uma gaita, fazendo referência a um som de anunciação, demarcando o 

começo da atração. Depois que a expressão foi dita, há um som referindo-se a um tom 

de: "o quê?" com um leve desafinado ao final, insinuando que nem todos os 

telespectadores tivessem entendido a frase.  

 A escolha da trilha pode ter relação com o ar urbano apresentado no quadro, a 

fim de mostrar o lado atrapalhado e brincalhão dos jovens atuais, como também o lado 

debochado que os mesmo utilizam tais expressões conhecidas no Rio Grande do Sul, 

como a citada "de mala e cuia". 

 Após a cena, a expressão foi explicada em off, na voz de um dos âncoras do 

programa, Neto Fagundes. A trilha utilizada neste momento também foi instrumental 

fazendo alusão às músicas gaúchas, como sons de gaita e bateria. A união desses dois 

instrumentos fortalece a hipótese de apresentar um lado mais jovem e atual do gaúcho. 

  

 Expressões: A principal expressão deste quadro é a de "mala e cuia", já 

explicada neste estudo. A frase dita pelo ator no inicio foi: "Ah! Eu só iria se fosse de 

mala e cuia". Para iniciar o off, o apresentador brincou e disse: "Ah Rodrigo, não 

força", a fim de explicitar que nem todos conhecem o real significado da expressão.  

 O off segue com um tom bastante descontraído. Foram usadas expressões bem 

divertidas e joviais como "grudou", para explicar que a pessoa ficou em determinado 

lugar. Para explicar a origem da expressão, sem ter uma data concreta do surgimento, o 

apresentador utilizou a expressão "mil setecentos e guaraná de rolha" e, logo após, ele 

se justifica dizendo "é, na verdade eu não sei". 

 Esses termos gauchescos estão ligados a um sentido de pertencimento. As 

pessoas apropriam-se de determinadas expressões para inserirem-se em um grupo 

específico ou localidade onde vivem, desta maneira permanecendo ligadas a referências 

identificatórias relacionadas ao passado e à história. 
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4.1.5 ENTREVISTA 

 Cenário: A entrevista foi realizada no estúdio montado no Parque Harmonia, 

local já explicitado neste estudo, na categoria cenário, no formato Abertura.  

 

 Indumentária: A vestimenta do entrevistador Neto Fagundes já foi detalhada 

neste estudo, na categoria indumentária no formato Abertura. 

 Quanto a indumentária da banda, nenhum dos componentes estavam pilchados, 

até porque o traje gaúcho não faz referência a uma banda de reggae, por mais que a 

mesma seja do estado. A vocalista da banda, Tati Portella, estava com um vestido 

florido claro e todos os homens do grupo com calça jeans, tênis ou sapato e jaqueta. 

 Já que a vestimenta não era característica da cultura gaúcha, uma hipótese 

levantada pelo pesquisador é de que, com o intuito de aproximar a banda ao 

telespectador e a identidade gaúcha, a produção do programa preparou um chimarrão 

para ser servido durante a entrevista. Os dois principais vocalistas da banda estavam 

tomando a bebida típica do gaúcho durante a maior parte da conversa.  

 

 Trilha sonora: Durante toda a entrevista a trilha de fundo foram músicas da 

banda "Chimarruts" tocadas instrumentalmente pelos integrantes do grupo. Essa escolha 

da trilha sonora com músicas da banda deve ter sido para, além de apresentar as 

composições da banda para os telespectadores, mostrar a ligação que a mesma tem com 

o regionalismo, já que eles se consideram um grupo de reggae gaúcho. 

 Do início até a metade da entrevista a trilha tocada foi a conhecida música da 

banda, "Do Lado de Cá". Após uma longa conversa, o grupo cantou a música gaúcha 

"Canto Alegretense" em ritmo de reggae para encerrar a entrevista. Essa pode ter sido 

uma das alternativas que a produção do Especial teve para expressar a ligação da banda 

com o estado, fazendo o grupo cantar uma música regional gaúcha muito conhecida no 

Rio Grande do Sul. Desta maneira o programa também conseguiu representar, de uma 

forma amigável, que é possível conviver com diferentes culturas e tribos, reforçando a 

característica de hospitalidade do povo gaúcho através do chimarrão que era servido 

durante a entrevista. 

  

 Expressões: Uma das estratégias utilizadas pelo entrevistador e pelos 

entrevistados foi o constante uso de expressões e palavras gauchescas. Essa hipótese se 

fortalece logo no início da entrevista quando Neto Fagundes disse que está "recebendo 
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uma rapaziada muito bacana para tomar um chimarrão e ao mesmo tempo poder 

usufruir da boa música produzida aqui no sul".  

 Com esta frase a âncora deixa claro que será uma conversa com pessoas ligadas 

a cultura e as tradições do estado, acompanhada da bebida tradicional do gaúcho. Tanto 

que antes de fazer a primeira pergunta, ele reforça dizendo: "Chimarruts, já leva no 

nome a tradição do Rio Grande do Sul por onde passa". Fazendo referência ao 

chimarrão, ou mate, como é chamada a bebida típica do estado. 

 O vocalista Rafa Machado inicia agradecendo as palavras do entrevistador e fala 

que, para a banda, era uma honra estar participando do programa "nesta data tão 

especial para todos os gaúchos", se referindo ao dia 20 de setembro. Para fortalecer 

essa representação gauchesca da banda, a vocalista Tati Portella lembra que as cores da 

bandeira do Rio Grande do Sul são as mesmas da bandeira do reggae e salienta que em 

todos os lugares que o grupo chega para fazer shows, o pessoal já sabe que é a 

"gauderiada
34

 chegando na área".  

 Como já mencionado neste trabalho, cada pessoa tem a consciência de ter uma 

identidade de forma variável, de acordo com as dimensões do grupo ao qual está 

relacionado (Cuche, 2002). Neste sentido, a produção conseguiu mostrar que todos os 

habitantes do estado, mesmo frequentando tribos diferentes, são considerados gaúchos e 

que, não necessariamente, precisam participar de um centro de tradições gaúchas para se 

sentirem inseridos nesta cultura. Desde modo podemos afirmar que as identidades 

dependem, então, da relação e interação entre os grupos sociais para firmar e manter 

uma distinção cultural. 

 Durante a entrevista, outras expressões foram utilizadas pelo âncora para 

reforçar a proximidade da banda de reggae com as tradições rio-grandenses. Ao se 

referir ao grupo, Neto Fagundes os chamou de "guris" e "guria" da "Chimarruts", como 

também lembrou que a vocalista é "missioneira
35

". 

 Ao explicar o porquê do nome da banda, o vocalista salientou que todos os 

integrantes tem um respeito muito grande pelo tradicionalismo gaúcho porque a maioria 

fez parte de um CTG da capital. Neste momento, mais uma vez, a banda reforçou a 

ligação com as tradições do estado. Para mostrar essa união de culturas o apresentador 

propôs ao grupo que cantasse uma das músicas mais conhecidas no estado, o "Canto 

Alegretense" em forma de reggae. 

                                                           
34

 Expressão usada no Rio Grande do Sul para representar um grupo de gaúchos andarilhos. 
35

 Pessoa natural ou moradora da região das Missões, onde se estabeleceram as missões jesuíticas. 
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4.1.6 APRESENTAÇÃO DE DANÇA 

 Cenário: A apresentação do grupo adulto do CTG Rancho da Saudade foi 

gravada no dia 12 de setembro de 2013, na sede da própria entidade. Uma matéria foi 

veiculada neste mesmo dia no site da emissora (online, 2013) para mostrar a produção e 

as atrações que teriam no Especial. A reportagem continuava na página
36

 até o último 

acesso realizado em 20 de novembro de 2014. O cenário foi o salão principal do CTG 

com lampiões ao fundo e muitas luzes e refletores nos dançarinos. Esses efeitos com as 

luzes quebraram aquele ambiente que vinha sendo mostrado na atração, como um CTG 

com características rústicas de um baile gaúcho, e passou a mostrar o espetáculo de 

danças em si. 

 

 
Figura 15: Cenário da apresentação da coreografia "Negrinho do Pastoreio" 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Fernando Alencastro/RBS TV 

 

 Indumentária: O grupo estava usando uma vestimenta atual conforme as 

Diretrizes da Pilcha Gaúcha do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Os peões com 

chiripás
37

 e as prendas com vestidos e uma saia por cima, da cor do mesmo, com o 

desenho de um cavalo, acessório este utilizado na coreografia apresentada no ENART 

em 2012 fazendo alusão ao tema "Negrinho do Pastoreio". 

                                                           
36

 Página da emissora onde consta a reportagem sobre as gravações com os grupos de dança: 

http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/comecam-gravacoes-de-bah-um-programa-muito-

gaucho.html  
37

 Peça tradicional da indumentária gaúcha até meados do século XIX 

http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/comecam-gravacoes-de-bah-um-programa-muito-gaucho.html
http://redeglobo.globo.com/rs/rbstvrs/noticia/2013/09/comecam-gravacoes-de-bah-um-programa-muito-gaucho.html
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 Esta categoria não apresenta elementos produzidos pela emissora. Toda a 

indumentária utilizada pelos dançarinos é de responsabilidade dos mesmos, não 

cabendo uma análise mais detalhada sobre a vestimenta apresentada. 

 

 Trilha sonora: A música tocada durante toda a apresentação do grupo foi 

"Pingos de Cera", composição criada pelo músico Jorge Marino Ferreira para 

representar a temática daquele ano, a lenda "Negrinho do Pastoreio". 

 Mais uma vez percebemos que a emissora não ficou responsável pela música 

escolhida, apenas veiculou a trilha tema da coreografia do grupo. 

 Mesmo não tendo uma produção do programa nesses itens, vimos que a 

emissora valorizou o festival que ocorre anualmente no mês de novembro e, também, as 

danças tradicionais apresentas pelas invernadas artísticas das entidades. Neste ponto a 

produção fez uma releitura da magia do evento para apresentar aos telespectadores. 

  

 Expressões: Durante a veiculação da apresentação do grupo, somente a música 

de coreografia serviu como áudio. Deste modo, fica inviável fazer uma análise deste 

item, já que nenhuma expressão foi utilizada.   

 

4.1.7 ENCERRAMENTO 

 Cenário: O encerramento do programa ocorreu no cenário montado na sede do 

CTG Rancho da Saudade, local este já explicitado neste estudo, na categoria cenário, no 

formato Abertura. 

 

 Indumentária: As vestimentas das âncoras e dos dançarinos já foram 

detalhadas neste estudo, na categoria indumentária no formato Abertura. 

 O patrão da entidade que conduziu a Chama Crioula estava devidamente 

pilchado conforme as normas do MTG. 
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Figura 16: Indumentária do Patrão do CTG Rancho da Saudade 

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 

 

 Trilha sonora: A música escolhida pela produção como trilha sonora do 

encerramento do programa foi a melodia do "Hino Rio-Grandense". Durante toda a 

mensagem final dita pelas apresentadoras, a música era tocada pelos gaiteiros. 

 Essa representação com todos os dançarinos em posição de respeito e os peões 

sem os chapéus, contribuiu para reforçar o respeito e a honra que a emissora tem com as 

tradições e com a identidade cultural do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, 

mostrou a honraria do povo gaúcho frente ao hino do estado. 

  

 Expressões: Talvez este tenha sido o momento mais simbólico do programa. A 

extinção da Chama Crioula é um ato cívico levado a sério pelos Centros de Tradições 

Gaúchas do estado. Esta cerimônia significa o término da Semana Farroupilha. 

 Durante a mensagem final das apresentadoras Shana Müller e Carla Fachim, 

muitas expressões e palavras gauchescas foram utilizadas para reforçar o amor e 

orgulho que ambas tem em serem gaúchas. 

 O texto poético dito por Shana foi: "O que significa ser gaúcho? Um sentimento 

muito maior do que simplesmente, ter nascido no Rio Grande do Sul. Um sentimento 

que carregamos pelo simples fato de amar a nossa terra, de amarmos a nossa gente. 

Esse amor que está nos estágios de futebol quando a torcida grita 'ah, eu sou gaúcho', 

está no piá e na guriazinha que vão pilchados na escola, na gurizada que carrega seu 

chimarrão nos parques. Está em setembro, está em todos os dias do ano cada vez que 

sentimos saudades de casa. Bah! Que vinte de setembro especial". 
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 Com esta mensagem, ao som do Hino Rio-Grandense, a apresentadora reforçou 

os laços que cada gaúcho tem com a cultura do estado. Shana Müller conseguiu 

demonstrar, através de palavras, o amor e carinho que cada habitante do Rio Grande do 

Sul tem pelas tradições, como também, reforçar o respeito da emissora pelo 

tradicionalismo gaúcho. Este ato reforça a dedicação da RBS TV em representar a 

identidade cultural gaúcha. Esses detalhes mais minuciosos do programa puderam ser 

explicitados graças as características da análise textual, já abordadas neste estudo, 

segundo os autores Casetti e Chio (1999). 

 Depois desta mensagem, Carla Fachim reforça o texto de Shana dizendo: "Um 

orgulho muito emocionante e inesquecível" e convida todo o público para cantar o som 

"deste povo rio-grandense, batalhador, que muito nos orgulha", o Hino Rio-Grandense, 

para a extinção a Chama Crioula da Semana Farroupilha que, segundo a apresentadora, 

o fogo "adormece, mas sempre em Chama nos nossos corações". Com estas frases a 

âncora reforça a hipótese levantada desde a primeira análise feita nas categorias iniciais, 

da constante utilização de expressões e palavras gauchescas pelos apresentadores, a fim 

de credibilizar a ligação e a identidade da emissora com a cultura regional. 

 As âncoras encerram suas participações dizendo bem alto: "Feliz Dia do 

Gaúcho". Neste momento os dançarinos aplaudem as apresentadoras. O patrão do CTG 

Rancho da Saudade dirige-se então até o palco principal para a extinção da Chama 

Crioula, que foi apagada pelo músico Gildinho, Patrono da Semana Farroupilha de 

2013, ao som do Hino cantado por Shana Müller. 

 

 
Figura 17: Encerramento do programa  

Fonte: Site da RBS TV (2013) / Foto: Divulgação 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste estudo buscamos apresentar e compreender como uma das principais 

emissoras de televisão do Rio Grande do Sul representou a identidade cultural gaúcha 

através do Especial "Bah! Um Programa Muito Gaúcho". A atração foi produzida pela 

RBS TV, inteiramente com elementos gauchescos e tradicionais do povo do estado. 

Para realizarmos esta pesquisa, foi preciso desprender-se de alguns conceitos e 

conhecimentos estabelecidos no decorrer da vida tradicionalista, já que o autor participa 

de centros de tradições gaúchas desde os 09 anos de idade. 

 Esta fase de pesquisas e descobertas de novas ideias e conceitos, vindo de 

diferentes autores, fez com que fosse possível a elaboração da análise. A cada livro 

pesquisado, íamos moldando o percurso metodológico que utilizamos neste estudo. 

 Um dos primeiros objetivos do autor foi unir a comunicação e o tradicionalismo, 

o que ficou mais evidente com a escolha do objeto analisado. 

 Quando opta-se em estudar a identidade cultural de um povo, ainda mais 

tratando-se da cultura e das tradições do Rio Grande do Sul, que permanece viva e forte 

nos gaúchos desde pequenos, temos que ter um cuidado maior e uma atenção redobrada. 

Este estudo contribuiu para aguçarmos o nosso olhar para todos os detalhes exibidos na 

atração, como também, o olhar de telespectador e, ao mesmo tempo, o de pesquisador. 

 O problema que norteou este estudo foi de que forma o programa representou 

aspectos da identidade cultural gaúcha. Para solucionarmos esta questão, utilizamos 

uma análise textual a partir de um estudo de caso, conforme conceitos apresentados 

pelos autores Casetti e Chio (1999). Desta maneira, tivemos uma liberdade maior para 

explorarmos todos os formatos exibidos na atração a fim de esclarecermos com mais 

veracidade os elementos da identidade cultural do povo gaúcho veiculados na atração. 

 Como vimos nas referências deste estudo, as pessoas estão ligadas a grupos 

identificatórios, que aproximam e fortalecem os valores simbólicos adquiridos no 

decorrer do tempo. Essa característica ficou mais evidente nos formatos apresentados no 

programa. Foram reportagens, entrevistas, apresentações de danças, quadros especiais, 

entre outros, que contribuíram para representar e midiatizar uma única cultura, neste 

caso a gaúcha, para diferentes nichos e grupos existentes no estado. 

 Optamos em separar a análise por categorias, com o intuito de observarmos 

todos os detalhes e elementos presentes em cada um dos formatos apresentados no 

programa. Os formatos analisados foram a abertura do Especial, uma nota coberta, uma 

reportagem, um quadro, uma entrevista, uma apresentação de dança e o encerramento 
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da atração. Em cada um desses formatos foram, minuciosamente, observados o cenário, 

a indumentária, a trilha sonora e as expressões utilizadas. 

 Analisando os formatos, observamos que a emissora procurou representar, 

através do cenário, os locais do dia a dia do gaúcho do campo. Essa questão ficou 

evidente com o cenário rústico montado no Acampamento Farroupilha, e com a criação 

de um baile na sede do CTG Rancho da Saudade. O gaúcho citadino foi pouco 

representado neste quesito, o que mostra que, em pleno o século XXI, a imagem do 

homem do campo, rústico e ruralizado, permanece viva para representar a figura do 

gaúcho, seja ele atual ou dos tempos da revolução. 

 Quando se trata da indumentária, a produção do programa procurou fazer uso de 

cores, tecidos e elementos cenográficos que representassem esse gaúcho rural. Essa 

observação deu-se desde o início da atração com a vestimenta dos apresentadores, até 

com os cuidados que a emissora teve com a indumentária dos participantes e 

convidados. Quando não fazia-se uso das pilchas em algumas gravações, elementos 

cenográficos eram utilizados para representar as tradições do estado. 

 Quando iniciamos a análise das trilhas sonoras, observamos que muitas músicas 

regionais e características do Rio Grande do Sul foram utilizadas para musicar os 

formatos apresentados. Na grande maioria das trilhas, a gaita era o instrumento que 

destacava-se perante aos demais. Essa questão fortaleceu-se quando notamos que houve 

um destaque para os gaiteiros que estavam no programa, a fim de apresentar, além dos 

cenários e das indumentárias, as ferramentas que fazem parte da cultura do gaúcho. 

 Para analisarmos as expressões utilizadas pelos âncoras e convidados, 

observamos que muitas gírias e palavras gauchescas foram pronunciadas não somente 

como estratégias discursivas, mas como características culturais naturais que fazem 

parte da identidade gaúcha e, quando ditas, soam naturalmente. Essa linguagem simples 

e regional ficou evidente em todo o programa, com a apresentação de entrevistas e 

atrações descontraídas, sem a preocupação de manter uma linguagem formal com o 

convidado. Essa questão pode ter aproximado o telespectador à atração, fazendo com 

que o programa fosse uma forma de representar o gaúcho na televisão.  

 Para chegarmos ao objetivo geral deste estudo, definimos alguns objetivos 

específicos, a fim de apontarmos os aspectos usados no programa para divulgar a 

cultura e as tradições do Rio Grande do Sul, descrevermos os modos de representação 

da cultura gaúcha no programa e compreendermos as estratégias do programa para 

aproximar o telespectador do produto midiático através da identificação regional. 
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 Esses pontos foram todos respondidos através da análise feita nesta pesquisa. Os 

aspectos utilizados para representar a identidade cultural gaúcha foram inúmeras, desde 

os elementos que fizeram parte do cenário, até cada detalhe da indumentária e 

expressões utilizadas durante o programa. Depois que realizamos a análise, percebemos 

que essas estratégicas foram importantes para aproximar o público das atrações 

apresentadas no Especial. 

 A televisão é um dos veículos de comunicação com maior alcance territorial e 

proporciona uma ligação mais fiel com o público, através das imagens, sons e trilhas 

apresentadas. Esses pontos foram essenciais para realizarmos este estudo. Com essas 

características, a emissora pode explorar todos os recursos possíveis para bem 

representar a identidade cultural gaúcha. 

 Acreditamos que este estudo possa contribuir para o pensar de novos 

profissionais, ampliando a maneira de ver a representação das identidades culturais em 

programas televisivos, a fim de fortalecer a divulgação e midiatização das tradições de 

um povo, bem como, a forma de representar as características culturais e locais de uma 

determinada região na televisão. Com este trabalho, profissionais da área de 

comunicação, pesquisadores, professores e acadêmicos ligados a este tema, poderão 

conhecer um pouco mais da obra apresentada pela RBS TV e, também, ter uma maior 

compreensão acerca da representação da identidade cultural gaúcha. 

 Este trabalho abre um leque para novas pesquisas direcionadas a programas 

televisivos específicos em divulgar o regionalismo e a cultura local de um povo. "Bah! 

Um Programa Muito Gaúcho" foi uma atração produzida com este objetivo, apresentar 

as tradições do Rio Grande do Sul, e fortalecer a ligação da emissora com esse 

regionalismo presente no dia a dia do gaúcho. 

 Por fim, acreditamos que o programa atingiu o objetivo inicial de representar a 

identidade cultural gaúcha em todos os formatos apresentados na atração, sem perder a 

informação jornalística da homenagem ao Dia do Gaúcho, como as notícias veiculadas 

nas notas cobertas, reportagens e entrevistas, até o lado descontraído do povo do estado, 

com muita dança, música e humor. Os âncoras não perdem a essência e as 

características culturais herdadas, o jeito gaúcho de ser de cada um deles é visivelmente 

mostrado no decorrer da atração, seja através das expressões, trilhas, temáticas ou na 

forma de conduzir as reportagens. 

 Ter realizado esta pesquisa foi de grande valia para a minha formação 

profissional. Com este estudo, foi possível colocar em prática os conhecimentos 
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adquiridos durante a graduação, bem como refletir sobre como a identidade cultural 

gaúcha vem sendo abordada em veículos televisivos do estado. Sem dúvidas, a partir 

deste estudo, deixo de lado o olhar de telespectador e tradicionalista nato, para colocar 

em prática a visão de um pesquisador e comunicólogo adquiridos durante os anos de 

estudos e pesquisas na graduação. 
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