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Resumo 

A presente pesquisa problematiza quais os sentidos sobre a identidade da mulher gaúcha 

são mobilizados pela RBS TV, a partir dos especiais “Bah! Um programa muito gaúcho”, 

“Bah! Eu Sou do Sul” e “Bah! Um fandango muito especial”, exibidos em 20 de setembro 

de 2013 e 2014 e 19 de setembro de 2015, respectivamente. Para isso, utilizamos a análise 

textual na perspectiva de Casetti e Chio (1999) a fim de estudar os especiais. Da pesquisa 

inferimos que os três principais sentidos: ocultamento, objetificação e masculinização 

formam uma identidade feminina estereotipada. Além disso, percebemos que os especiais 

atuam na intenção de perpetuar uma identidade hegemônica e masculina transmitindo uma 

falsa ideia de empoderamento feminino, na busca por gerar audiência e reconhecimento. 
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Introdução 

Tomando-se por base que a identidade de um povo é aquilo que o assemelha e, ao 

mesmo tempo, o diferencia dos demais, e que está em constante construção, sendo formada 

por diversos elementos advindos da história, geografia, biologia e, principalmente, das 

relações sociais, este processo não é diferente para a identidade gaúcha, haja vista que ela é 

um sistema de construção dos indivíduos em relação a eles mesmos e aos outros, mediante 

trocas simbólicas. Sendo assim, compreendemos as identidades como aquelas 

características que identificam e diferem membros e grupos sociais. No caso do Rio Grande 

do Sul, a identidade hegemônica que temos hoje vem se forjando a partir da segunda 

metade do século XIX e, desde então, estudiosos e historiadores tem se ocupado a pesquisar 

questões relativas a ela. Contribuíram com isto a literatura, a imprensa, a música, o 

Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG e, recentemente, os diversos suportes 

midiáticos, com destaque para as televisões locais, que auxilia(ra)m para sua disseminação 

de uma forma mais abrangente.  

  A despeito de uma diversidade cultural no estado, engendrou-se uma figura única do 

gaúcho que é constantemente evocada para representar o povo do Rio Grande do Sul. Esta 
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imagem, predominantemente masculina, remete ao homem rural, das lidas campeiras, 

geralmente trajado com bota e bombacha e com seu inseparável companheiro, o cavalo. 

Traz, ainda, a virilidade, a valentia e o orgulho de seus feitos e realizações dos tempos das 

guerras e revoluções. As mulheres, nessa representação, ficam em segundo plano e, mesmo 

em situações em que é exaltada como heroína, ela apresenta atributos próprios da figura 

masculina. 

Esta representação hegemônica da identidade gaúcha é cotidianamente acionada, 

porém, é na Semana Farroupilha4 que seu significado emerge com mais força em diversos 

meios sociais, nas famílias, empresas, instituições e na mídia. Desta forma, baseado nas 

problemáticas acerca da representação da identidade gaúcha e na ausência da figura 

feminina neste cenário, a presente pesquisa questiona quais os sentidos sobre a identidade 

da mulher gaúcha são mobilizados pela RBS TV, a partir dos especiais “Bah! Um programa 

muito gaúcho”, “Bah! Eu Sou do Sul” e “Bah! Um fandango muito especial”, exibidos em 

20 de setembro de 2013 e 2014 e 19 de setembro de 2015, respectivamente.  

 

Estudos culturais e gênero 

Os estudos culturais surgem em um período pós 2ª Guerra Mundial, de grande crise 

política e econômica, em que a Europa passava por grandes transformações e temas como 

cultura, indústria, arte, democracia começavam permear os meios de comunicação, já que 

há uma grande ênfase na chamada indústria cultural. Nesse momento, em que se percebem 

as grandes desigualdades sociais e culturais causadas pelo capitalismo industrial, esse 

campo emerge com viés político, tentando compreender a cultura através dos movimentos 

sociais da época, sob o ponto de vista teórico, buscando construir uma nova área de estudos 

de caráter interdisciplinar (ESCOSTEGUY, 2001).  

Sendo assim, de acordo com Johnson (2006, p.10) os estudos culturais têm como 

principal característica a sua abertura, versatilidade teórica e crítica. Ou seja, acreditam que 

a cultura não pode ser explicada e determinada apenas por uma dimensão econômica, já que 

a sociedade é um todo complexo e que são vários os fatores que a compõe. O campo se 

torna, então, uma crítica que questiona o estabelecimento de hierarquias entre formas e 

práticas culturais, convencionadas a partir de oposições como alta/baixa, superior/inferior, 

entre outras binariedades (ESCOSTEGUY, 2001). Percebemos, assim, que entre seus 

                                                 
4 A Semana Farroupilha é compreendida entre os dias 14 e 20 de setembro e faz alusão às comemorações do 

Dia do Gaúcho, 20 de setembro – sacramentado por lei, é a data de entrada dos Farroupilhas em Porto Alegre 

– RS, dando início a Revolução Farroupilha. 
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objetivos está a ideia de revelar os discursos marginais, não oficiais, ou daqueles que 

propriamente não têm voz (BAPTISTA, 2005). Buscam compreender as condições sociais e 

institucionais no interior das quais os sentidos são produzidos e recebidos. Entendem e 

analisam a cultura como um campo de conflito e negociação de formações sociais de poder 

e atravessadas por tensões relativas à classe, gênero, raça e sexualidade. Nesse contexto, 

nos estudos culturais, a preocupação com os debates envolvendo gênero tiveram início nos 

anos 1970, quando se incorporam às questões trabalhadas, os estudos feministas, com 

questionamentos referentes à identidade e seu não determinismo apenas por questões 

culturais, mas também, de gênero. 

Até então, as discussões sobre gênero compreendiam que não havia diferença entre 

homens e mulheres, caracterizando somente o gênero humano, que era representado pelo 

homem branco, de classe média, heterossexual e ocidental, sendo a mulher irrepresentável, 

o outro do homem. Na década de 1970, quando essas pesquisas ganham força, a diferença 

passa a ser compreendida como oposição do binômio sexo/gênero, homem/mulher, não 

considerando, porém, os outros elementos sociais, políticos e culturais que auxiliam na 

construção do sujeito, que só terão relevância na terceira fase, que ocorre nos anos 1990. 

Nessa etapa, surgem as preocupações com as pluralidades. Nessa perspectiva, quando 

Braidotti (2004) analisa o caso das mulheres, percebe que não existem diferenças apenas 

entre elas, mas que, dentro de um mesmo sujeito, cabem todas as subjetividades trazidas de 

suas diferentes experiências e contextos. 

Nesta mesma linha de pensamento, Butler (2015) afirma que ser mulher ou homem 

não significa que isso seja tudo que essa pessoa possa ser, já que em um único ser 

coexistem elementos de diferentes contextos em que ele se insere: históricos, de classe, de 

raça, étnico, regionais e identitários. Isso impossibilita com que tomemos uma identidade da 

mulher como representativa de todas as mulheres. Ou seja, “resulta que se tornou 

impossível separar a noção de gênero das interseções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida e mantida” (BUTLER, 2015, p. 21). Assim, é preciso 

pensar em gênero através das construções sociais e ativas do qual faz parte.  

Porém, ocorre que desde a infância somos condicionados a fazer distinções entre o 

que pertence ao “mundo masculino e feminino”, desde os tipos de brinquedos, cores e 

tarefas. Essas distinções, ao longo do tempo, vão definir o “feminino” como inferior ao 

“masculino”, e, a partir disso, são transformadas em desigualdades hierárquicas através de 

discursos masculinos sobre a mulher. Esse tipo de discurso, hoje, relaciona-se fortemente as 
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questões de poder e representatividade em nossa sociedade, já que definem padrões e 

comportamentos sobre ser homem ou mulher.  

 

Cultura, Identidade e Representação no contexto gaúcho 

Se, de acordo com os estudos culturais, compreendemos cultura como um processo 

ativo, complexo e de interação mútua de todas as práticas, em que são produzidos e 

recebidos os sentidos, as relações de gênero e suas representações não fogem a isso. É nessa 

lógica que Johnson (2006, p.13) afirma que os processos culturais estão intimamente 

conectados às relações sociais de classe, sexo e etnia, sendo capazes de produzir assimetrias 

nas capacidades dos indivíduos e grupos sociais. Esse entendimento se torna fundamental, 

pois é a partir de um contexto cultural que são buscadas as referências utilizadas na hora de 

representar determinados grupos. Desse modo, assim como o supracitado autor, Hall 

(1997), também compreende que todas as práticas sociais podem ser examinadas através de 

um viés cultural, inclusive os produtos midiáticos e seus modos de consumo, já que, a 

cultura é uma das condições constitutivas da existência desses produtos. 

Nessa linha, a partir do entendimento do que é cultura, conceitua-se, também, o 

termo identidade, diferenciando-o daquele, já que por vezes são semelhantes e ambos se 

referem a construções simbólicas. Enquanto cultura é uma estrutura de significados por 

meio dos quais os indivíduos se comunicam, identidade é uma narrativa sobre si mesmo, 

construída em relação com/aos outros, mediante os significados culturais. Estudar a cultura 

é estudar as formas simbólicas e estudar a identidade é estudar o modo como essas formas 

simbólicas são mobilizadas para a construção de uma autoimagem (LARRAIN, 2003).  

Dizemos, então que a identidade de um indivíduo se caracteriza de acordo com suas 

vinculações sociais, permitindo com que se localize e seja localizado socialmente. Dessa 

forma, o conjunto de características semelhantes que unem um determinado grupo de 

pessoas, é o que o diferencia de outros grupos. Podemos afirmar então, que as identidades 

são marcadas pela diferença (WOODWARD, 2000), ou seja, diferenciamo-nos de outros 

povos e de outras culturas pelas nossas semelhanças, no modo de pensar, agir, falar, etc., 

nas nossas representações simbólicas. Mostramo-nos individual ou coletivamente através de 

signos, símbolos e linguagens, que nada mais são do que a representação da nossa 

identidade. 

Insere-se, aqui, o conceito de representação, que, segundo Hall (1997), é usar a 

linguagem para apresentar o mundo de uma maneira significativa para o outro. Estes 
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significados estão permeados por ideologias e pensamentos partilhados entre quem 

apresenta e quem consome o produto cultural. Já para Woodward (2000, p.17) "a 

representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais 

os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeitos”. Dessa forma, pode ser 

compreendida como um processo cultural, que estabelece identidades individuais e 

coletivas. Assim, os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir 

dos quais os indivíduos podem falar e se posicionar.  

Aferimos, então, que a identidade, bem como a representação, buscam gerar um 

sentimento de pertença a um determinado grupo. Nesse sentido, a mídia, a partir de seus 

modos de produção, tenta criar imagens e representações que gerem identificação com seus 

telespectadores. Porém, muitas vezes, essa representação não dá conta da pluralidade 

identitária de seu público. Muitos programas televisivos que têm seu viés voltado para a 

cultura gaúcha, por exemplo, apelam para representações hegemônicas do povo do estado. 

Dessa forma, ao destacar características principais do gaúcho, modos de vida e pensamento, 

cria-se uma representação dessa figura, que ao longo do tempo tornou-se hegemônica, 

ditando formas de ser e modos de agir “do gaúcho”, ocultando e subordinando uma grande 

variedade cultural e identitária existente no estado.  

Essas representações, para Jodelet (1993, p.1), ganham importância, pois “guiam a 

maneira como conduzimos nossas ações e definimos os aspectos da realidade, auxiliando na 

interpretação e tomadas de posição”. De acordo com a referida autora, as diferentes 

representações são facilmente percebidas nos discursos, nas palavras, nas mensagens e 

imagens midiáticas. É dessa forma que os meios buscam por representações coletivas, e 

com isto, fazem o uso de estereótipos como principal estratégia discursiva, já que estes 

conseguem ser facilmente reconhecíveis. Destacamos, aqui, então, o contexto em que nosso 

objeto empírico, os programas Bah! situam-se: um local de construções e representações 

identitárias majoritariamente masculinas, regido pela binariedade homem/mulher5. 

No caso dos programas Bah!, a figura do gaúcho é, de modo geral, mostrada como o 

homem dos pampas, com seus trajes campeiros, bota e bombacha e montado a cavalo – 

traços de uma identidade hegemônica do estado. Essas representações construídas pelos 

meios de comunicação, principalmente com sua intensa repetição, ganham status de 

verdade, passando a serem aceitas como a imagem real daquele indivíduo ou grupo, 

                                                 
5 Salientamos que, devido ao contexto abordado e enfoque por nós escolhido, reconhecendo as diversas 

possibilidades que o termo “gênero” abrange, neste trabalho, a ênfase recai sobre o gênero “feminino” como 

uma forma de marcar a oposição contra o masculino dominante.  
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tornando-se parte do senso-comum. Assim sendo, os programas televisivos constituem-se 

em uma forma de criar e transmitir representações sociais por meio de estereótipos, e essa 

característica também está presente nos programas Bah!.  

É nesse viés que Martín-Barbero (1987) afirma que a televisão constrói narrativas a 

partir do cotidiano e é um dos meios que mais tem acesso as variadas vivências humanas, e 

é ela que também pode controlar essa multiplicidade e revelar apenas algumas de suas 

partes. É por esse motivo que afirmamos que as representações midiáticas, em sua grande 

parte, não dão conta da pluralidade identitária existente. Se entendermos a televisão a partir 

de suas lógicas econômicas, percebemos que as escolhas feitas serão aquelas que 

possibilitarem maiores índices de audiência e aceitação por parte do público, ou seja, 

aquelas que serão mais familiares, de modo com que o espectador possa se identificar com 

a história e dela querer fazer parte. O que se torna, de certa forma, controverso, já que o 

familiar também é algo que já foi definido anteriormente. 

No caso da representação do gaúcho, podemos compartilhar do pensamento de 

Lisboa Filho (2012) que afirma ser possível visualizar essa forma de exaltação das 

características do gaúcho em todas as instâncias midiáticas, seja na televisão, jornal rádio, 

anúncios publicitários, moda, festivais, eventos, entre outros. Ainda, observamos, que “há 

uma tendência de midiatizar o gaúcho ou enfatizar sua midiatização, em grande parte das 

vezes, numa relação de sentidos construída com o gaúcho tradicional e histórico” (LISBOA 

FILHO, 2012, p.43). Na época das comemorações Farroupilhas, por exemplo, é comum que 

diversas empresas, dos mais variados ramos, busquem no tradicionalismo elementos para 

homenagear o estado – e evidentemente, como uma estratégia mercadológica que gere um 

sentimento de reconhecimento e pertença ao estado, valorizando costumes e memórias. 

Já, se pensarmos na representação midiática feminina, percebemos que ela é advinda 

de uma realidade historicamente vivida em um sistema patriarcal dominante até o século 

XIX. Esse modo de viver desenhou os papéis sociais masculinos e femininos em que a 

mulher estava sempre em segundo plano comparada ao homem. Atualmente, mesmo com 

os avanços nesse âmbito, as representações em torno da mulher ainda carregam traços do 

modo androcêntrico de pensar. No caso da identidade gaúcha, essa figura apresentada é 

intimamente relacionada à imagem da prenda, uma mulher pura, ingênua e graciosa. Nesse 

ponto destacamos um dos elementos a serem analisados na pesquisa: a presença e condução 

das quatro mulheres nos programas, ocupando posições de comando em locais masculinos. 
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Percurso metodológico 

Na busca por estudar as representações femininas nos programas Bah!, recorremos à 

análise cultural de Williams (1979) associada à análise textual proposta por Casetti e Chio 

(1999). Este método valoriza o material simbólico (signos, símbolos e figuras) dos 

programas, sem deixar de considerar os elementos estruturais. Assim, não busca por 

unidades isoladas, mas pretende compreender as relações entre essas unidades e os seus 

significados. Os textos, principalmente os audiovisuais, carregam consigo características 

complexas de análise, que congregam diferentes aspectos de uma realidade e de um 

contexto em que estão inseridos, por isso a importância de pensar a relação entre os 

diversos elementos que os constituem.  

Ainda, a partir da análise textual é possível ir além do próprio texto, 

problematizando atitudes e valores de quem os cria, revelando o modo como algo é 

proposto e apresentado a uma audiência. Ou seja, se por um lado a análise textual atenta 

para os elementos concretos do texto e sua construção, por outro também atende aos modos 

interpretativos desses textos e seus significados, valorizando os temas de que se falam e as 

formas pelos quais são enunciados. Desse modo, busca compreender a televisão a partir de 

sua inserção social e cultural e com isso, “analizar el modo en que la televisión produce 

sentido, así como las reglas (incluso implícitas) a las que se remiten los produtores y los 

consumidores de los programas” (CASETTI e CHIO,1999, p. 260).  

Com base nisso, analisamos o programa a partir de alguns aspectos principais, que 

dizem respeito a sua organização. Sendo assim, o esquema proposto para este trabalho é 

dividido em três categorias: 

a) História: observamos, principalmente, o fio condutor das narrativas, tanto no 

interior do próprio programa quanto um em relação ao outro;  

b) Sujeito: analisamos quem são os sujeitos, como se apresentam no tempo e espaço, 

como se dá seu comportamento em relação às roupas, aos gestos, ao deslocamento espacial, 

à postura e ainda, qual é a sua função na continuidade do programa e suas respectivas 

narrativas; 

c) Texto verbal: é observado a partir das falas, do estilo da linguagem, como o uso da 

linguagem regional e gírias, do conteúdo do discurso, seu tratamento e valorização explícita 

ou implícita, como juízos verbais pronunciados de/sobre sujeitos. 

Análise 

a) História dos Especiais 
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Podemos perceber que, estruturalmente os dois primeiros programas Bah! se 

assemelham, já que ambos apresentam um início com imagens referentes ao estado. A 

composição também se parece, pois possuem duas apresentadoras acompanhadas por Neto 

Fagundes. Nos aspectos estruturais o terceiro Bah! difere-se dos demais por possuir uma 

produção mais simples, os apresentadores são em número de dois e não exibem reportagens 

ou produções especiais o que faz com que os programas não se tornem demasiadamente 

repetitivos. Em relação ao conteúdo e ao fio condutor, eles apresentam diferentes 

elementos. O primeiro surge como algo novo. O seu roteiro não pode ser comparado a 

outros programas da emissora, não apresenta características factuais, mas sim, reportagens 

longas, com caráter explicativo e histórico. Já o segundo Bah! que é exibido durante o 

horário de três outros programas tradicionais da grade da emissora, molda-se a esses 

formatos, adquirindo características de revista, que segundo Souza (2004) é uma espécie de 

programa que mescla diversos elementos, como reportagens, músicas, humor, esportes, 

interatividade e entradas ao vivo, de repórteres. A participação de convidados na segunda 

edição também é mais restrita. No terceiro, restringe-se ainda mais. O programa é 

basicamente um grande baile televisionado, com pouca variedade de conteúdo.  

Os três programas se assemelham ao evocar características ditas do gaúcho, 

mostrando sua coragem, valentia, honestidade, pioneirismo e orgulho por seus feitos e por 

viver no estado, que apesar de todos os problemas que enfrenta, ainda é visto como “o 

melhor lugar do mundo”. Percebemos, então, que a trama principal dos especiais 

desenvolve-se no sentido de evidenciar uma identidade, de gerar um sentimento de 

pertencimento ao Rio Grande do Sul. A mescla de elementos tradicionais e contemporâneos 

e de apresentadores atua na tentativa de atingir uma audiência ampla. 

 

b) Sujeitos 

Destacamos, em um primeiro momento, a escolha dos apresentadores do especial e, 

em relação a isto, a preponderância feminina. Posteriormente, abordamos os figurinos por 

eles utilizados. Neto Fagundes, nas duas primeiras edições, aparece como um terceiro 

apresentador, estando em segundo plano em relação a elas, que comandam a maior parte 

das atrações. Na primeira edição do especial Shana Müller e Carla Fachim apresentavam-no 

apenas do CTG, enquanto Neto estava no Acampamento Farroupilha. Já na segunda edição, 

o especial passa a ser transmitido só do Acampamento Farroupilha, que agora tem Cristina 

Ranzolin e Rodaika Dienstbach como as âncoras. No terceiro Bah!, novamente apresentado 
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apenas do Acampamento Farroupilha, voltam Neto Fagundes e Shana Müller como dupla 

apresentadora. 

O apresentador Euclides Fagundes Neto, de 51 anos, natural de Alegrete – RS, mais 

conhecido como Neto Fagundes, é também apresentador do programa Galpão Crioulo 

desde 2001. As vestimentas de Neto, nas três edições do programa são semelhantes, bota, 

bombacha castelhana, camisa, lenço e chapéu (Figura 1). Na primeira edição, ainda faz uso 

do poncho6. Apesar de usar elementos da pilcha, demonstra hibridismo em suas vestes, já 

que a utilização da bombacha castelhana ainda não é aceita como traje oficial pelo MTG.  

 

    

 

 

       

         Junto a Neto Fagundes, na primeira e na terceira edição do programa Bah!, está Shana 

Müller. Nascida em Montenegro – RS, cantora tradicionalista e também a primeira mulher a 

apresentar o Galpão Crioulo, a partir do ano de 2012. Essa participação, de acordo com 

Bortoluzzi et al. (2013, p.7) “representa a ação da atual mulher gaúcha, que busca 

autonomia enquanto sujeito social”. Carla Fachim, por sua vez, não apresenta vinculação 

direta com o regionalismo gaúcho. Nascida em São Sepé, tem sua trajetória ligada a 

programas de notícias da RBS TV, mais distante do meio tradicionalista. Há mais de 18 

anos na rede, sua participação também dá credibilidade ao especial, trazendo, porém, uma 

perspectiva nova, mais contemporânea na representação da identidade gaúcha.  

Na segunda edição de Bah!, ambas apresentadoras são distantes do meio 

tradicionalista, porém, têm uma imagem forte e representativa na condução de seus 

programas. Cristina Ranzolin, de 49 anos, nascida em Porto Alegre, é uma das principais 

apresentadoras da RBS TV. Dessa forma, sua imagem e nome já são reconhecidos no meio, 

                                                 
6 Vestimenta tradicional da América do Sul, utilizada para a proteção do frio. 

Figura 1: Neto Fagundes em Bah! Um programa muito 

gaúcho 

Fonte: Bah! Um programa muito gaúcho 
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o que facilita com que Bah! Eu sou do Sul, seja aceito pelo público. Rodaika Dienstbach, 

jornalista, de 40 anos, nascida em São Leopoldo, insere-se no programa na tentativa de 

atrair uma audiência mais jovem, já que tem sua imagem intimamente relacionada a este 

público.  

Elemento que merece destaque são os trajes utilizados pelas apresentadoras já que, 

de acordo com Betta (2010), as vestimentas são a imagem daquilo que se quer representar, 

são signos. No caso das mulheres, nenhuma delas, utiliza o tradicional vestido de prenda. 

Mais próximo a isto, na primeira e terceira edição Shana Müller usa um traje característico 

da mulher do peão das vacarias (1850-1920) (LISBOA FILHO, 2009) (Figura 2). Já a 

jornalista Carla Fachim, utiliza elementos da indumentária masculina, veste uma calça e 

colete marrons, com uma camisa e lenço no pescoço, o que poderia ser considerada uma 

versão moderna, urbana e feminina do típico traje masculino, principalmente em épocas 

atuais, onde o agronegócio ganha espaço frente à pecuária, tendo várias mulheres 

conduzindo as empresas e negócios. (Figura 3).  

          

 

 

Este mesmo padrão de vestimentas é utilizado na segunda edição, por Cristina 

Ranzolin (Figura 4), que veste uma camisa branca com colete marrom e lenço no pescoço, 

também remetendo aos trajes masculinos. Completando esta veste, usa calça jeans justa 

com uma bota, trazendo elementos mais contemporâneos ao vestuário tradicional do 

gaúcho. Rodaika Dienstbach está vestida com calça jeans, blusa preta, e diversos acessórios 

como colares e anéis, suas vestimentas são as que mais se diferem do que é considerado 

típico gaúcho. O elemento que, em sua roupa, faz referência a esses trajes é a utilização de 

um xale estampado e com franjas, vestimenta muitas vezes usada por prendas, como uma 

espécie de agasalho (Figura 4). 

Figura 2: Vestimentas Shana Müller 

Fonte: Bah! Um programa muito gaúcho 
Figura 3: Vestimentas Carla Fachim 

Fonte: Bah! Um programa muito gaúcho 
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O uso das indumentárias associadas à figura do homem indica uma busca pela 

sensação de poder, confiança e segurança relacionadas à imagem do sexo oposto. Ou seja, a 

partir da utilização desses elementos, procura-se minimizar as diferenças existentes entre os 

sexos, em um contexto de dominação masculina. Esta tarefa torna-se mais fácil quando da 

utilização de apresentadoras já consagradas na emissora para conduzir os especiais, já que 

cada uma, em seus respectivos programas, ocupa uma função de destaque, que apenas foi 

transferida para os especiais, acrescidos de elementos que remetem à cultura gaúcha mais 

tradicionalista. 

 O terceiro programa é o que apresenta a maior abertura em relação ao figurino. 

Embora os apresentadores e convidados vistam-se com base nas roupas tradicionalistas, o 

programa, que busca se parecer com um grande fandango, difere-se do primeiro especial na 

medida em que toda a plateia é convidada não só a assistir as atrações, mas também a 

dançar junto, independente de estar com trajes típicos ou não (Figura 5). Essa postura já dá 

indícios de certa abertura da emissora em relação aos costumes mais tradicionalistas. Se no 

primeiro apenas aqueles devidamente pilchados poderiam dançar, no último essa lógica é 

alterada e todos são convidados a participar do grande baile proposto. 

 

Figura 5: Vestimentas dos participantes de Bah! Um fandango muito especial 

Fonte: Bah! Um fandango muito especial 

Figura 4: Vestimentas Rodaika e Cristina Ranzolin 

Fonte: Bah! Eu sou do Sul 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 12 

 A partir da análise dessa subseção, dos sujeitos e seus papéis nos especiais, aferimos 

que as escolhas feitas atuam no sentido de corroborar com a dualidade de gênero aceita e 

reconhecida no Rio Grande do Sul. Além disso, são reafirmados os estereótipos já 

discutidos neste trabalho. As posições de cada um são marcadas e definidas de modo 

simplista, sem questionamentos por parte da produção e telespectadores. Não há tentativas 

nem o interesse de abordar e incluir outras temáticas de gênero, étnicas, culturais e sociais, 

uma vez que os programas tem a intenção de comemorar uma data tradicionalista e 

cumprem esse propósito dentro dos moldes já estabelecidos e conhecidos. 

 

c)  Texto 

 É perceptível no discurso dos três especiais a tentativa de mostrar o estado e a 

cultura gaúcha como um local plural e diversificado. Porém, na prática, não é o que ocorre. 

Em nenhum momento dos programas é valorizada outra cultura que não a tradicionalista. 

Todos aqueles que participaram da formação do estado e até da Revolução Farroupilha, 

feito tão aclamado em Bah! são deixados em segundo plano quando não, ocultados. Nos 

três programas as mulheres do Rio Grande do Sul não são exaltadas, sua importância não é 

valorizada. Elas não estão completamente excluídas do discurso, porém, quando aparecem, 

enquadram-se dentro do estereótipo hegemônico da mulher gaúcha, sempre como apoio ao 

homem.  

No primeiro programa, ao chamar a coreografia “O tempo e o Vento”, Shana Müller 

destaca a “figura de mulheres valentes e bravas, como Ana e Bibiana Terra”, porém, em 

todas as outras situações a figura feminina sempre remete a imagem da prenda. É 

apresentada como uma mulher idealizada, que deve ser bela, que se interessa por “assuntos 

de mulheres”, como moda e que naturalmente não saberia montar a cavalo da mesma forma 

que os homens. Um dos convidados declara que “com uma loira bonita como você [Carla 

Fachim] já saio dançando e atropelando na festa”. Esse mesmo viés de pensamento repete-

se no terceiro Bah!, quando um dos convidados afirma que “as prendas e as gurias, coisa 

mais linda! É a melhor parte do baile, essa mulherada linda que tem aqui no Rio Grande”. 

Perspectiva essa que carrega consigo certa objetificação da mulher, traduz a ideia de uma 

“mulher enfeite”, que está lá para adornar os bailes e alegrar os peões. Uma perspectiva 

semelhante a das chinas que acompanhavam os guerreiros nas revoluções. Delas, grosso 

modo, é trazida apenas a parte da “companhia” e não seu envolvimento com a causa, suas 

lutas e ideais. Esse modo machista de tratar as mulheres é tão arraigado socialmente, que é 
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aceito por muitos inconscientemente, sem questionamentos, sendo, ainda, apreciado por 

alguns como uma das características do “ser homem gaúcho”.  

Outro aspecto interessante a ser observado é quando, no segundo Bah!, Rodaika 

apresenta uma reportagem sobre customização de vestimentas, em um “desafio gaudério-

fashion”. Fica implícito em seu discurso que esse tema tem tudo a ver com as mulheres, ou 

seja, um assunto relacionado ao mundo feminino. Além disso, outro ponto a ser destacado é 

quando Cristina Ranzolin questiona se Neto Fagundes sabe montar a cavalo e ele responde 

que não. Nesse momento ela afirma que “eu esperava ouvir isso da Rodaika e não do Neto”. 

Em uma lógica simples, Neto Fagundes, por ser homem deveria saber montar e Rodaika 

não. 

Todas essas falas e recortes de texto se juntam em um cenário muito mais amplo, 

dando sentido ao discurso apresentado no programa. As valorações, implícitas ou explicitas 

são carregadas de pensamentos, ideologias, visões de mundo e ideias estereotipadas e 

hegemônicas. Mesmo com a tentativa de ser plural, alguns desses aspectos ainda estão 

extremamente arraigados nos discursos utilizados.  

 

Considerações Finais 

Da pesquisa inferimos que os programas utilizam-se majoritariamente do estereótipo 

já conhecido do gaúcho, sendo assim, a maior função dos especiais é exaltar e enaltecer 

essa figura. Dessa forma, são poucos os espaços para debate e problematização da figura 

feminina ou de qualquer outra representação que se diferencie da imagem tradicionalista. 

Com isso, o primeiro sentido que percebemos é o ocultamento da figura feminina. Mesmo 

que elas sejam as apresentadoras, estejam em número maior, participem de todos os shows, 

apresentações e danças das atrações, nenhum destes conteúdos é direcionado a elas, 

destacando e valorizando sua presença e participação não só histórica como também nos 

dias atuais, dentro da sociedade gaúcha. Ou seja, as mulheres no programa estão lá para 

compor e reafirmar uma história masculina, não para serem protagonistas. Então, o que se 

apresenta nos especiais é um falso protagonismo: as mulheres são mostradas, estão 

presentes, atualizam a representação tradicional, porém, não a modificam, pelo contrário, a 

fortalecem. Junto a isso, também é reforçada uma ideia de papel secundário ou funções de 

apoio desempenhadas pelas mulheres. Em vários momentos, principalmente quando elas 

aparecem nas coreografias apresentadas, estão com o tradicional vestido de prenda, com 

uma flor no cabelo, roupas recatadas, fazendo gestos e expressões delicadas, perpetuando a 
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figura da mulher frágil, bela, pura, companheira do homem, que está sempre bonita para ser 

exibida e exaltada. Essa imagem idealizada é reforçada nas falas que a enaltecem como 

“enfeite dos bailes”, que alegra os peões, dando a dimensão do segundo sentido encontrado 

por nós, o de mulher objeto. O terceiro sentido que envolve a representação das mulheres é 

a sua masculinização, perceptível na figura das apresentadoras através de algumas de suas 

vestes, posturas, falas e comportamentos. Essa masculinização surge na tentativa de marcar 

um lugar de fala, um espaço e posição de poder semelhante às possuídas, até então, pelos 

homens. Porém, esse processo atua na contramão de uma perspectiva de empoderamento 

feminino, já que de certo modo apenas reforça e perpetua a ideia de que não basta “ser 

mulher” para conseguir algo, é preciso “ser mulher” e “agir como homem”. Essa ideia de 

“agir como homem”, entretanto, relaciona-se erroneamente a comportamentos e atitudes 

que no senso comum eram tidos como características masculinas, como a independência, as 

posições de poder e liderança e a exposição e participação na vida pública.  

Observamos, assim, que os três principais sentidos: ocultamento, objetificação e 

masculinização formam uma identidade feminina estereotipada da mulher gaúcha, uma 

representação referente à figura da companheira ideal para o gaúcho também estereotipado. 

Essas três categorias observadas nos programas não se restringem, porém, ao meio televiso 

e a um produto midiático. São o retrato de uma sociedade que tem como característica uma 

identidade com referências no masculino, o que dificulta a abertura de espaços para 

reflexão sobre a condição das mulheres no atual contexto.  

Por fim, percebemos que os especiais atuam na intenção de perpetuar uma 

identidade hegemônica e masculina, transmitindo uma falsa ideia de empoderamento 

feminino, apenas na busca por gerar audiência e reconhecimento. Assim, ao buscar 

evidenciar o protagonismo das mulheres, colocando-as em postos masculinos e de 

comando, a emissora e o programa cumprem apenas uma tarefa mercadológica, atingindo 

um público masculino admirador dessas personagens e gerando identificação com as 

mulheres que, nessas figuras, se veem representadas através de uma imagem de fortaleza e 

independência. Por outro lado, esse falso protagonismo encobre inúmeras situações 

problemáticas, desconsiderando o pluralismo de interesses sociais e formas de poder 

envolvidas nessas construções, transmitindo a perspectiva de que se valoriza e representa 

toda a população feminina, sem levar em conta sua diversidade e pluralidade.  

 

Referências 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 15 

BAPTISTA, Maria Manuel.  Estereotipia e representação social: uma abordagem psico-sociológica. 

In: BAKER, Anthony David. A Persistência dos estereótipos.  Aveiro: Universidade de Aveiro, 

2005. Disponível em: <http://mariamanuelbaptista.com/pdf/EstereotipiaeRepresentacaoSocial.pdf> 

Acesso em 17 de jul. de 2015. 

BORTOLUZZI, Cristiane Greiwe. et al. Do tradicional à customização: a representação feminina do 

programa televisivo Galpão Crioulo. In: VI Encuentro Panamericano de Comunicacion, 2013, 

Córdoba. Anais. Córdoba: CONAPAM, 2013. Disponível em:< 

http://www.eci.unc.edu.ar/archivos/companam/ponencias/Producci%C3%B3n%20discursiva/-

Unlicensed-Producci%C3%B3n-discursiva-y-medios-de-comunicaci%C3%B3n.-Bortoluzzi.pdf > 

Acesso em: 17 de abril de 2015. 

BRAIDOTTI, Rosi. Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Barcelona: Gedisa, 

2004.   

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Editora Civilização Brasileira, 2015. 

CASETTI, Francesco; CHIO, Frederico di. Análisis de la televisión: instrumentos, métodos y 

prácticas de investigación. Barcelona: Paidós, 1999.  

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os estudos culturais. IN: HOHLFELD, A.; MARTINO, L.C.; 

FRANÇA, V.V.F. (Org). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. 8ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

HALL, Stuart. A Centralidade da Cultura: notas sobre as revoluções culturais do nosso tempo. 

Revista Educação e Realidade, 22 (2), jul./dez. Porto Alegre, 1997. 

JODELET, Denise. Représentations sociales: un domaine en expansion. In D. Jodelet (Ed.) Les 

représentations sociales. Paris: PUF, 1989, pp. 31-61. Tradução: Tarso Bonilha Mazzotti. Revisão 

Técnica: Alda Judith Alves-Mazzotti. UFRJ- Faculdade de Educação, dez. 1993. 

JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.) O que 

é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

LARRAIN, Jorge. El concepto de identidade. FAMECOS, Porto Alegre, n. 21, agosto, 2003. 

LISBOA FILHO, Flavi Ferreira. A gauchidade midiática no RS: apontamentos sobre a cultura 

regional na mídia. Comunicação Midiática, São Paulo, v. 7, n.1, jan/abr 2012. Disponível 

em:<http://www.mundodigital.unesp.br/revista/index.php/comunicacaomidiatica/article/viewFile/16

1/101> Acesso em 07 de dez. de 2015. 

______. Mídia regional: gauchidade e formato televisual no Galpão Crioulo. 2009. 236 p. Tese, 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação, Universidade do Vale dos Sinos, São 

Leopoldo, 2009. 

MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 

Janeiro: EdUFRJ, 1987. 

SOUZA, José Carlos Aronchi de. Gêneros e formatos na televisão brasileira. São Paulo: 

Summus, 2004. 

WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 

WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da (Org). Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. 1º ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000. 

 


