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Resumo 

 

Os processos da globalização, em seus aspectos políticos, econômicos, sociais e 

culturais, remodelaram também o modo de se pensar e fazer jornalismo, conforme a 

profissionalização da atividade nas sociedades ocidentais modernas. Partindo dessa 

perspectiva e tomando o futebol por seu potencial identitário, o objetivo deste artigo é 

analisar como a dupla GreNal se tornou uma das maiores rivalidades clubísticas do 

mundo, justificada por suas raízes históricas, geográficas e culturais sul-rio-grandenses 

e enfatizada pela mídia esportiva com base no estereótipo do gaúcho como um produto 

das guerras. Para tanto, este estudo ampara-se no pensamento do professor Boaventura 

de Sousa Santos e tem como objeto empírico o ranking dos maiores clássicos 

futebolísticos do mundo em reportagem da revista britânica FourFourTwo. 
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Introdução 

O Rio Grande do Sul identifica-se com a sua dimensão rural, e o gaúcho, 

personagem-símbolo da região, é, por excelência, um homem do campo. 

Numa evolução telúrica, fundem-se a imensidão do campo com o caráter 

indômito do personagem típico. Monarca das coxilhas, centauro dos pampas, 

ele é algo que mistura o componente selvagem, de exacerbação permanente, 

com a altivez inata de quem habita imensidões sem fim. As coxilhas 

estendem-se na paisagem sem limites do pampa, da mesma forma que o seu 

habitante é um ser criado sem restrições. (PESAVENTO, 1993, p. 388). 

 

Esse trecho descreve um estereótipo relativamente consensual sobre o Rio 

Grande do Sul, discutido pela historiadora Sandra Pesavento (1993) em “A Invenção da 

Sociedade Gaúcha”. A autora alerta para o fato de que o imaginário social do gaúcho 

típico – manifesto em personagens, rituais, crenças e práticas sociais características – 

não é, obrigatoriamente, o reflexo do real. Para ela, “o imaginário é sempre 

representação, ou seja, é a tradução, em imagens e discursos, daquilo a que se chama de 

real” (p. 383), ainda que esse imaginário tenha se constituído e se reforçado 

historicamente, como no caso das performances que compõem o ethos do gaúcho na 

intenção de definir uma sociedade sulina. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 6 - Interfaces Comunicacionais, GP Comunicação e Esporte, no 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de 04 a 09 de setembro de 2017. O artigo é fruto da disciplina do 

POSJOR/UFSC “Questões Teóricas da Pesquisa em Jornalismo: O pensamento de Boaventura de Sousa Santos”, 

ministrada em 2016 pelo Prof. Dr. Jorge Kanehide Ijuim. 
2 Mestranda em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e Bacharela em Jornalismo pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (2013). E-mail: thalitanevesufop@gmail.com. 
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O imaginário social do Rio Grande do Sul, além das características que 

compõem o ethos do personagem típico, carrega outro atributo discutível: a dicotomia. 

No estado estereotipado pelo oito ou oitenta, qualquer que seja o assunto, sempre 

coexistem apenas os dois lados da moeda: ou você é chimango ou maragato, ou coxinha 

ou petralha, ou Grêmio ou Inter. Se for Inter, tem que ser anti-Grêmio. E vice-versa. 

Não se pode negar que o futebol carrega muito das raízes históricas, geográficas 

e culturais do estado. A questão racial, por exemplo, alicerçou a fundação do Sport Club 

Internacional, em contraposição à fundação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense que, 

nos primórdios de sua história, só aceitava membros de descendência alemã em seu 

grupo. Por essas e (muitas) outras, esse esporte é constantemente veiculado pela mídia 

como um dos principais traços identitários do Rio Grande do Sul, com referências a um 

estilo único de se jogar futebol, justamente associado ao estereótipo do futebolista 

gaúcho como um produto das guerras: altivo, valente e destemido. 

Ou seja, é como se os processos da globalização – que remodelaram também o 

modo de se pensar e fazer jornalismo, conforme a profissionalização da atividade nas 

sociedades ocidentais modernas – avigorassem tais representações midiáticas que 

compõem esse imaginário dicotômico do gaúcho típico. 

Apesar das variadas nomenclaturas conforme seus determinados autores, 

sabemos que o termo globalização surgiu para dar significado à crescente intensificação 

das relações econômicas, políticas, sociais e culturais que envolveram as sociedades 

ocidentais modernas a partir das últimas décadas do século XX. E, como foi dito, o 

resultado dessa efervescência global alterou não só os sistemas produtivos e financeiros, 

mas também as tecnologias, sistemas de informação e práticas comunicacionais, em 

meio aos esforços de profissionalização da atividade jornalística. No entanto, partindo 

do raciocínio de Santos (2002), esses processos globais, ao mesmo tempo em que 

tendem ao progresso, marginalizam parte da sociedade ao estabelecerem diferenças e 

conflitos entre os diversos grupos sociais.  

Na visão do autor, ao contrário do que o termo globalização superficialmente 

denota, os resultados desse processo são altamente excludentes e desiguais, criando 

linhas “abissais” que dividem a realidade social em dois universos distintos: visíveis e 

invisíveis. De um lado da moeda – ou da linha – estaria o polo hegemônico em defesa 

de seus interesses dominantes; do outro, o polo não-hegemônico e a invisibilidade de 

seus interesses subalternos, de modo que a globalização significaria nada mais do que 
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um vasto campo de conflitos entre esses grupos e subgrupos, sendo que “as distinções 

intensamente visíveis que estruturam a realidade social deste lado da linha baseiam-se 

na invisibilidade das distinções entre este e o outro lado da linha” (SANTOS, 2002, 

p.4). 

No caso da fundação dos clubes, por exemplo, vimos que a questão racial foi 

uma distinção preponderante. É nesse âmbito que esta pesquisa pretende compreender 

como essa e outras questões consolidaram a dupla GreNal dentre as maiores rivalidades 

clubísticas do mundo e como a maior rivalidade do futebol nacional, segundo 

reportagem da revista esportiva britânica FourFourTwo
3
. Tomando por base o conteúdo 

discursivo desta publicação, almeja-se, ainda, identificar outros eventuais antagonismos 

de classe que derivam dos processos de globalização, ultrapassando a pauta esportiva 

para além de uma simples rivalidade futebolística em si, mas também de caráter 

econômico, político, social e cultural. 

Nesse sentido, o presente trabalho, ainda que como uma despretensiosa 

discussão inicial, intenta também refletir sobre os processos de globalização e as origens 

dos antagonismos, sejam eles de classe social, região, raça ou etnia, que dividem a 

sociedade em linhas abissais. E que, no caso do Rio Grande do Sul, servem de matéria-

prima para a mídia reforçar a ideia de um estado marginalizado e periférico, 

(des)caracterizado pela figura do gaúcho radical e extremista – “oito ou oitenta” – 

qualquer que seja o lado da linha em que ele se encontra, qualquer que seja a pauta ou 

editoria em questão. 

 

O sujeito pós-moderno, o Rio Grande do Sul e a “grenalização” 

 

 “Torcer por um clube de futebol é participar ativamente da vida social, 

construindo identidades que extrapolam o indivíduo, a casa e a família.” (DAMO, 2012, 

p. 12). É partindo dessa perspectiva do futebol como símbolo identitário de uma nação, 

que esta pesquisa discorre sobre a rivalidade GreNal, justificada com base em suas 

raízes históricas, geográficas e culturais sul-rio-grandenses e rotineiramente enfatizada 

pela imprensa esportiva nacional e estrangeira. 

                                                 
3 A FourFourTwo é uma revista inglesa de circulação mensal. Editada na Inglaterra desde 1994, possui 164 páginas e 

tiragem estimada em 90 mil exemplares, sendo 75 mil destinados ao Reino Unido e à Irlanda e o restante a edições da 

Hungria, Turquia, Suécia, Austrália e Tailândia. O nome FourFourTwo refere-se à clássica formação tática 4-4-2, 

tradicional nas equipes inglesas. 
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Como já foi dito, o processo da globalização, incluindo-se aí a ideia de 

construção de uma cultura global, “originou convergências, isomorfismos e 

hibridizações entre as diferentes culturas nacionais, sejam elas estilos arquitetônicos, 

moda, hábitos alimentares ou consumo cultural de massas” (SANTOS, 2002, p. 47). O 

futebol se encaixa nesse contexto justamente por sua abrangência massiva: até o sujeito 

mais humilde tem plenas condições de se expressar socialmente por meio de um jogo de 

futebol. 

É o futebol que pode tornar público diversos conflitos sociais, que talvez não 

tivessem oportunidade de serem expressos em outros ambientes que não no 

estádio de futebol. Antagonismos de classe, étnicos e/ou regionais, 

“mascarados” no cotidiano, podem revelar-se nas disputas entre clubes que 

representam as classes, etnias e/ou regiões antagônicas entre si. (CARDIA, 

2009, p. 16). 

 

No entanto, esse processo de identificação nas sociedades modernas – assim 

caracterizadas por serem sociedades de mudança constante, rápida e permanente 

(HALL, 2006) – tornou-se frágil e variável, pois a globalização fragmentou “as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 

passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (HALL, 

2006, p. 9). Esse fenômeno alterou a noção identitária do sujeito social, configurando-o 

como portador de uma identidade mutável, transformada ao longo da história justamente 

pelas divisões e antagonismos sociais advindos da modernidade. 

No Rio Grande do Sul, isso é ainda mais evidente, devido à historiografia 

peculiar do estado e às divisões sociais por ela criadas. Essa construção histórica coloca 

o estado numa posição diferenciada em relação às outras unidades brasileiras, refletida 

desde as ondas separatistas até aspectos de sua música, literatura e, claro, do futebol. 

Pelo isolamento geográfico e condições climáticas mais hostis, originalmente o futebol 

gaúcho tendeu mais aos estilos europeu e portenho do que ao estilo de jogo comum no 

eixo Rio-São Paulo, por exemplo. 

Esse é um dos aspectos dos quais a mídia se apropria para reforçar o estereótipo 

do gaúcho típico. Por trás da geografia – por motivos políticos e econômicos – as lutas 

regionais também se apropriavam do modelo característico de jogar futebol como forma 

de enfatizar e valorizar as tradições gaúchas: 

 
Em termos genéricos, o estilo do futebol gaúcho resulta, por um lado, da 

apropriação, por parte dos futebolistas – sejam eles torcedores, dirigentes, 

jogadores ou cronistas esportivos –, de um discurso preestabelecido de culto 

às tradições gaúchas. De outro, seguindo a mesma lógica das reivindicações 

regionalistas forjadas na esfera econômica, política e cultural, o futebol 
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gaúcho é pensado por oposição ao futebol-arte, declinando desta, outras 

tantas oposições dentre as quais se destacam o "nós"/"outros" ou "eles", 

gaúcho/brasileiro e regional/nacional. (DAMO, 1998, p. 195). 

 

É sob essa pluralidade de aspectos formadores da identidade gaúcha que as 

queixas sul-rio-grandenses como um estado marginalizado e periférico tornaram-se 

costumeiras. No futebol, as manifestações contra possíveis prejuízos diante dos clubes 

do eixo Rio-São Paulo – como erros de arbitragem e não convocações para a Seleção 

Brasileira – seguem contundentes desde a época do primeiro Torneio Roberto Gomes 

Pedrosa
4
 e da polêmica partida da Seleção Gaúcha versus Seleção Brasileira

5
, sempre 

no ideário da afirmação do futebol gaúcho. 

Para Damo (1998), essa figura do “gaúcho altivo, valente e destemido, o 

centauro dos pampas” ganhou caráter ideológico com a atuação do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho (MTG)
6
, que também reforça o estereótipo do rio-grandense 

como um “produto das guerras”. Esse estereótipo, ainda segundo o autor, é o que 

orienta as manifestações violentas dos torcedores e, principalmente, os discursos 

midiáticos. 

Da Revolução Farroupilha (1835-45) à "Legalidade", que deu sustentação a 

João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961; passando pela 

Revolução Federalista (1893-95), a Coluna Prestes e a Revolução de Trinta, 

somam-se outros confrontos internos ou fronteiriços em nome dos quais se 

afirma ser o gaúcho um "produto das guerras". (DAMO, 1998, p. 196). 

 

E foi justamente dos ringues do futebol – direto das arquibancadas do clássico 

GreNal – que surgiu, como um tratado de guerra, o termo “grenalização”. Não se sabe 

ao certo quando esse neologismo ganhou força, mas o seu significado permanece o 

mesmo: o ato de grenalizar significa ultrapassar os limites do estádio, onde a rivalidade 

é tamanha que transborda para além das preferências clubísticas, envolvendo debates 

                                                 
4 A péssima campanha da Seleção na Copa de 1966 culminou em reformulações para o futebol brasileiro, dentre elas 

a criação de um campeonato nacional de maior competitividade. Daí surgiu em 1967 o Torneio Roberto Gomes 

Pedrosa, o “Robertão”, em substituição ao antigo Torneio Rio-São Paulo, agora ampliado para clubes de outros 

estados. No primeiro Robertão, o Internacional faturou o vice-campeonato, enquanto o Grêmio ficou com a quarta 

colocação. 
5 A opção do técnico Zagallo em não convocar o gremista Everaldo, tricampeão do mundial de 1970, para a Copa 

Independência, de 1972, foi o que motivou o clima de guerra entre o Sul “periférico” e o restante do país, culminando 

na convocação do confronto Seleção Brasileira x Seleção Gaúcha. Este talvez tenha sido um dos únicos momentos da 

história em que a rivalidade GreNal ficou em segundo plano, já que a Seleção Gaúcha era formada por um compilado 

dos melhores jogadores dos dois times em defesa da mesma bandeira sulista. A imprensa esportiva gaúcha, é claro, 

contribuiu para esquentar os bastidores daquela disputa, que acabou empatada em 3x3. 
6 O MTG é uma instituição cívica e sem fins lucrativos criada em favor do desenvolvimento, manutenção e resgate da 

cultura gaúcha, baseando-se no conceito de tradicionalismo como uma ferramenta social que engloba a natureza 

literária, artística e folclórica de uma localidade. Foi fundado no Rio Grande em 27 de novembro de 1947 e 

atualmente possui representantes também em outros estados brasileiros. 
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raciais, étnicos, políticos, dentre tantos outros. A lógica é mais ou menos esta: o 

torcedor do time que está em baixa tende a grenalizar mais, pois, já que não vai sair 

vitorioso dentro de campo, precisa se reafirmar em outros aspectos diante do adversário. 

É como se, quem está de um lado da linha, condicionasse seu sucesso exclusivamente à 

aniquilação do rival, defensor da outra baliza. 

Refletindo sobre o quão abissal é este pensamento, pode-se ponderar sobre a 

racionalidade da grenalização: os extremismos, radicalismos e discursos de ódio 

impedem o indivíduo de olhar friamente e contextualmente para as circunstâncias, 

quaisquer que sejam. Isso os torna incapazes de se posicionarem com coerência, 

persuasão e razão. Há, ainda, quem vá além, apontando justamente nesse raciocínio as 

raízes que explicam as recorrentes ondas de xenofobia, terrorismo, feminicídios, ataques 

homofóbicos, dentre tantas outras adversidades. Dentro de campo, porém, esse embate é 

bem menos complexo: qual a garantia de que realçar os problemas do rival resolverá as 

pendências dentro do seu clube? 

 

Globalismo localizado: a imprensa esportiva e o GreNal 

 

Não é de hoje que a imprensa tem articulado o futebol enquanto símbolo 

identitário. No caso do GreNal isso acontece, por exemplo, quando a mídia esportiva 

contrapõe o estilo gaúcho ao estilo brasileiro de jogar bola. Esse misto de exaltação e 

rivalização de Grêmio e Internacional pela imprensa pode ser visto como uma estratégia 

midiática para consolidar o futebol do Rio Grande do Sul, fazendo-o ganhar mais 

visibilidade na grande mídia, por exemplo. Os processos de globalização que, como já 

foi dito, revolucionaram também o modo de se pensar e fazer jornalismo, contribuíram 

para o estabelecimento de determinados padrões e estratégias noticiosas nesse sentido. 

Porém, Medina (2008) e Ijuim (2014) consideram que a revolução científica, ao 

padronizar e mecanizar o fazer-jornalístico, coloca em risco a densidade e a necessária 

contextualização do material noticioso, muitas vezes comprometendo a ética, acurácia e 

potencialidade humanizadora do jornalista. Essas práticas mecanizadas “apresentam 

caricaturas estereotipadas do negro, da mulher, do pobre, das pessoas em situação de rua 

ou do estrangeiro, reforçam preconceitos e reduzem-nos a uma vida marginal – ignora-

os, os torna invisíveis, desumanizam” (IJUIM, p.10). 

No jornalismo esportivo gaúcho, por exemplo, a prática do “‘falem mal, mas 

falem de mim’ supera o ‘falem bem de mim’” (GUIMARÃES, 2016). Isso porque, 
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ainda de acordo com Guimarães, o jornalismo atual não é regulado pela ética e, sim, 

pela audiência. É como se quem tem um grande público possuísse, por consequência, 

“um free pass para produzir os discursos do preconceito e da violência, com o respaldo 

de quem manda e patrocina”. 

É unanimidade entre os jornalistas esportivos a noção de que, diferentemente das 

outras editorias, esses profissionais lidam com um público apaixonado. O perigo é que 

“a paixão flerta com a irresponsabilidade, com o coração, com a palavra espontânea, 

com a visceralidade e a ausência da racionalidade. Mas nos cabe a responsabilidade da 

razão” (GUIMARÃES, 2016). É o que Heródoto e Rangel (2006) chamam de “desafio 

da paixão”: “Jornalismo é para ser realizado com paixão. Porém não pode exceder aos 

limites éticos da profissão. Seres humanos não são exatos como relógios de quartzo, 

mas nada justifica que o entusiasmo e a alegria se transformem em manipulação e 

distorção.” (p. 122). 

No jornalismo esportivo gaúcho, entretanto, esta racionalidade não é tão 

sólida quanto parece. No estado que se orgulha dos polos, da dicotomia, do 

oito ou oitenta, não somos tão alheios a estes comportamentos sociais. 

Historicamente o que nos alimenta é a tal da grenalização. Na semana 

GreNal, fica mais evidente. Há um cuidado para que o noticiário seja 

equilibrado em tempo, forma e conteúdo. Há um autopoliciamento para que a 

gente não “puxe” mais para um lado. Há uma cautela na opinião, na 

entrevista, no enfoque, justamente para que mantenhamos essa lógica –  de 

novo, não tão sólida assim –  da tal da imparcialidade jornalística, que é mais 

torta que a Torre de Pisa, mas que ainda serve como nosso escudo contra os 

perigos. (GUIMARÃES, 2016). 

 

Além de estarem respaldados pelo mito da imparcialidade, os jornalistas 

esportivos parecem também não se atentar ao fato de que essa editoria – apesar de 

muitas vezes ser tratada como entretenimento e funcionar como porta de entrada para os 

“focas” – também requer conhecimento, experiência, esforço e dedicação. Coelho 

(2003) oferece a receita: combinar em doses certas transpiração e inspiração. “Não é 

fácil agradar leitor exigente, como o que julga entender de esportes mais até do que 

quem escreve para ele – o leitor, em geral, entende mesmo.” (COELHO, 2003, p. 115). 

Coelho complementa o raciocínio afirmando que o desafio do jornalista 

esportivo é “fazer do noticiário de esportes um exercício constante de criação. A única 

maneira de mostrar que o esporte é viável é mostrar que o jornalismo esportivo não é 

feito apenas por esporte” (COELHO, 2003, p. 115). Porém, dentro da proposta desta 

pesquisa, concordamos que jornalismo esportivo envolve muito mais do que esporte, 

desde que as pautas não se descambem para a exposição de antagonismos de classe, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

raça ou etnia, dentre tantas outras práticas que só reforçam o preconceito, a violência e a 

injustiça entre os dois lados da linha que, em se tratando de imprensa, também segue 

abissal: 

Falar mal é muito mais fácil que falar bem e é mais rentável. Vale tudo nesse 

ringue hipócrita, intelectualmente desonesto e reprodutor das piores coisas 

possíveis em nome do seu próprio umbigo ou do status quo que sustenta o 

jornalismo esportivo gaudério, chamado eternamente de GreNal. 

(GUIMARÃES, 2016). 

 
 

Localismo globalizado: GreNal na FourFourTwo 

 

Assim como as mudanças advindas dos processos de globalização refletiram 

localmente sobre as sociedades, o contrário também ocorreu, configurando essa via de 

mão-dupla que Santos (2002) chama de formas de globalização. Segundo o autor, o 

globalismo localizado consiste “no impacto específico de práticas e imperativos 

transnacionais nas condições locais, as quais são, por essa via, desestruturadas e 

reestruturadas de modo a responder a esses imperativos transnacionais” (SANTOS, 

2002, p. 3). Como exemplos, ele cita a instituição de zonas de livre comércio, o uso 

turístico de tesouros históricos, a etnicização trabalhista, dentre outros. Como foi visto, 

o estabelecimento de padrões que regulam a atividade jornalística nas sociedades 

modernas também pode servir de exemplo para esse caso.  

Já o localismo globalizado seria o “processo pelo qual determinado fenômeno 

local é globalizado com sucesso, seja a atividade mundial das multinacionais, a 

transformação da língua inglesa em língua franca, a globalização do fast food 

americano” (SANTOS, 2002, p.3) e, grosso modo, por que não o GreNal, consolidado 

sob essa ótica regionalista tão evidente? Não foi à toa que o clássico gaúcho reapareceu 

nas publicações da revista inglesa especializada em esportes, FourFourTwo, como a 

maior rivalidade clubística do Brasil e a oitava maior rivalidade do mundo, em 

reportagem
7
 de abril de 2016. 

                                                 
7 Para enumerar os 50 maiores clássicos futebolísticos do mundo, a FourFourTwo se baseou em critérios como a 

história, tradição e competitividade entre as equipes; jogadores estrelas que atuaram no elenco; atmosfera, clima de 

rivalidade e dramaticidade que envolve os clássicos; comportamento e fanatismo dos torcedores e apelo global das 

partidas. Esses critérios foram pontuados com valores de 1 a 10 pelos correspondentes da revista espalhados pelo 

mundo, que também foram os responsáveis por indicar os maiores clássicos de seus respectivos países. No resultado 

final dos maiores confrontos, o ranking dos dez primeiros ficou assim: 1º: Boca Juniors x River Plate (Argentina); 2º: 

Barcelona x Real Madrid (Espanha); 3°: Celtic x Rangers (Escócia); 4º: Nacional x Peñarol (Uruguai); 5º: Lazio x 

Roma (Itália), 6º: Fenerbahçe x Galatasaray (Turquia); 7º: Liverpool x Manchester United (Inglaterra); 8º: Grêmio x 

Internacional (Brasil); 9º: Borussia Dortmund x Schalke; 10º: Al Ahly x Zamalek (Egito). A reportagem completa 

está disponível em: <http://www.fourfourtwo.com/features/fourfourtwos-50-biggest-derbies-world>. Acesso em 12 

jul. 2017. 

http://www.fourfourtwo.com/features/fourfourtwos-50-biggest-derbies-world
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Isso acontece porque, segundo Hall (2006), as diferenciações e especificações 

das culturas nacionais também produzem sentidos sobre a nação, construindo 

identidades locais: “As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente com 

respeito a coisas como direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, 

regionais e comunitárias têm se tornado mais importantes.” (p. 73). 

 

Há, juntamente com o impacto do “global”, um novo interesse pelo “local”. 

A globalização (na forma da especialização flexível e da estratégia de criação 

de “nichos” de mercado), na verdade, explora a diferenciação local. Assim, 

ao invés de pensar no global como “substituindo” o local seria mais acurado 

pensar numa nova articulação entre “o global" e "o local". (HALL, p. 77). 

 

Nesse sentido, é possível perceber a articulação que a referida reportagem faz 

entre o global – maiores clássicos esportivos do mundo – e o local – a rivalidade 

Grêmio x Internacional.  Seguindo o raciocínio desta pesquisa, os critérios que a revista 

utilizou para agrupar o clássico GreNal dentre as maiores rivalidades do mundo 

extrapolam a pauta futebolística, envolvendo também questões políticas, econômicas e 

culturais, como será visto a seguir. 

A grande-reportagem foi dividida em matérias menores conforme os 50 

clássicos listados, de modo que coube ao repórter e editor Gary Parkinson assinar o 

conteúdo referente ao clássico GreNal
8
, que se encontra na íntegra ao final deste artigo, 

em tradução livre. Já nas primeiras linhas a matéria enfatiza o caráter dicotômico do Rio 

Grande do Sul: “Lá pra baixo, no lugar mais ao sul do Brasil, no estado gaúcho Rio 

Grande do Sul, você tem uma escolha a fazer: ou você é Grêmio, ou você é Inter.” 

A partir daí, o texto resgata a tradição histórica dos dois clubes, relembrando os 

principais clássicos do confronto centenário entre tricolores e colorados. Para além da 

pauta esportiva, perpassa também por questões raciais que envolveram a fundação dos 

times e questões político-econômicas abrangendo a construção de seus respectivos 

estádios e a consolidação dos programas de sócio-torcedor. O tema racial aparece já no 

segundo parágrafo: 

O Grêmio é o clube mais velho, fundado em 1903 por um daqueles 

entusiastas ricos que ajudaram a popularizar esse jogo que todos nós 

amamos. (Valeu entusiastas!). Mas esse grupo era restrito a descendentes 

alemães, o que seis anos mais tarde incitou os irmãos de sangue italiano – 

Henrique, José e Luis Poppe – a criarem o Internacional, assim nomeado com 

a intenção de tirar sarro do rival da cidade. (FourFourTwo, 29 abr. 2016). 

 

                                                                                                                                               
 
8 Disponível em <http://www.fourfourtwo.com/features/fourfourtwos-50-biggest-derbies-world-no8-gremio-vs-

internacional>. Acesso em 12 jul. 2017. 

http://www.fourfourtwo.com/features/fourfourtwos-50-biggest-derbies-world-no8-gremio-vs-internacional
http://www.fourfourtwo.com/features/fourfourtwos-50-biggest-derbies-world-no8-gremio-vs-internacional
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Segundo Damo (1998), esses embates raciais que perpassaram a fundação dos 

dois clubes, justificando a criação do Internacional, estabeleceram no futebol novos 

padrões de credibilidade para as equipes, mais quantitativos do que qualitativos: “a 

grandeza de toda e qualquer agremiação futebolística já não era aferida apenas pela 

distinção de seus partícipes mas, pela quantidade de pessoas que declaravam e 

atestavam seu pertencimento, independente de credo, cor, status ou seja lá o que for’’ 

(DAMO, 1998, p. 108). 

Sobre os aspectos político-econômicos que também angulam a matéria, o sétimo 

parágrafo levanta as hipóteses de corrupção que envolveram a construção do estádio do 

Internacional, o Beira-Rio, destacando de maneira pejorativa o “famoso jeitinho 

brasileiro”: 

O Inter também superou a capacidade de 20 mil torcedores do Estádio dos 

Eucaliptos, embora o substituto Beira-Rio tenha levado mais de uma década 

até ficar pronto, prejudicado com os rombos em sua fortuna ganha nos 

gramados e pelo famoso jeitinho brasileiro de ineficiência governamental. O 

Beira-Rio finalmente foi inaugurado em 1969, tendo sido substancialmente 

remodelado para a Copa de 2014, com 50 mil assentos – ganhando a 

preferência sobre o estádio do Grêmio, para deleite dos fãs colorados. 

(FourFourTwo, 29 abr. 2016). 

 

Percebe-se, ainda, que a rivalidade GreNal aparece também na pauta econômica, 

quando o texto coloca em questão a utilização do estádio Beira-Rio como uma das sedes 

para os jogos da Copa do Mundo 2014, em contraposição à Arena do Grêmio que, 

mesmo “novinha em folha” – como diz a matéria – não recebeu nenhuma partida. Essa 

relevância político-econômica do futebol na atualidade ocidental é também, segundo 

Alves (2014), resultado dos mega eventos esportivos sediados no país recentemente – 

Mundial 2014 e Olimpíadas 2016 – já que “todo o esforço do discurso governamental é 

em frisar a importância e as ótimas consequências que tais eventos trarão ao Brasil” 

(ALVES, 2014, p. 23). 

Ainda de acordo com Alves, outro aspecto que pode mensurar a atual 

importância e consolidação político-econômica das instituições desportivas é o fato de 

tais entidades liderarem o ranking do número de nações associadas: “A FIFA possui 

mais países associados do que qualquer outra instituição, tendo sua força política e 

econômica reconhecida em praticamente todo o planeta.” (ALVES, 2014. p. 24). 

Retomando a matéria em questão, a rivalidade GreNal ganha destaque também 

no quesito sócio-torcedor, onde o texto explora o fato de o Internacional possuir o 
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programa de sócios mais bem-sucedido da América do Sul, enquanto o Grêmio teria a 

seu favor o fanatismo de seus torcedores: 

 
De fato, enquanto o Inter tem o sexto maior número de sócio-torcedores no 

mundo (e o maior da América do Sul), os torcedores do Grêmio são 

merecidamente reconhecidos por sua reputação dentre os mais fanáticos do 

Brasil, o que de certa forma é uma honra quando se pensa sobre isso. 

(FourFourTwo, 29 abr. 2016). 

 

É essa dualidade que garante o ritmo de leitura da narrativa, fazendo valer o 

caráter “epopeico” da pauta. Percebe-se que, apesar de o assunto ultrapassar o enfoque 

esportivo, o futebol permanece como pano de fundo durante todo o texto, angulado, é 

claro, pelo tema principal da matéria: a rivalidade GreNal. 

 

Considerações finais: para além do pensamento abissal 

 

Como foi visto ao longo deste trabalho, os processos de globalização 

contribuíram para a divisão do mundo em dois polos – hegemônico e não-hegemônico – 

consolidando aí desigualdades de classe, raça, etnia, dentre tantas outras diferenças 

sociais enfatizadas por questões políticas e econômicas. Essa divisão, costurada por uma 

linha que Santos chama de abissal, é a mesma divisória que Hall chamou de “geometria 

de poder” (p. 80), ao também descrever a globalização como um processo desigual. De 

acordo com a proposta desta pesquisa, verificou-se que tais desigualdades são 

constantemente reforçadas pelas construções midiáticas, também reformuladas pelos 

processos de globalização. 

No caso do jornalismo esportivo, percebeu-se que, ao tratar da rivalidade 

GreNal, as narrativas extrapolam o tema futebolístico como pretexto para pautar demais 

antagonismos sociais, como o confronto branco versus preto ou rico versus pobre. Ou 

seja, é como se a dupla GreNal tivesse se tornado uma das maiores rivalidades 

clubístiscas do mundo justamente pelo fato de as narrativas envolvendo Grêmio e 

Internacional ultrapassarem, constantemente, a pauta desportiva de seus respectivos 

clubes. 

Tais narrativas, ao abordarem a rivalidade GreNal por um viés 

preponderantemente histórico – enraizado nos regionalismos culturais do Rio Grande do 

Sul – fizeram refletir também sobre as intenções dos discursos da cultura nacional, 

questionando se sua origem é, de fato, resultado da modernidade, como diz ser. Isso 
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porque esse discurso da cultura nacional “constrói identidades que são colocadas, de 

modo ambíguo, entre o passado e o futuro. Ele se equilibra entre a tentação por retornar 

a glórias passadas e o impulso por avançar ainda mais em direção à modernidade” 

(HALL, p. 56). 

O estudo orienta, ainda, para os questionamentos dos processos da globalização 

como um fenômeno marcadamente ocidental, pois, segundo Hall, a direção do fluxo 

globalizante é tão desequilibrada que mantém desiguais as relações de poder cultural 

entre o “Ocidente” e o “Resto”, fazendo parecer “que a globalização – embora seja, por 

definição, algo que afeta o globo inteiro – seja essencialmente um fenômeno ocidental” 

(p. 78). Assim também reafirma Santos: 

 
Os valores, os artefatos culturais e os universos simbólicos que se globalizam 

são ocidentais e, por vezes, especificamente norte-americanos, sejam eles o 

individualismo, a democracia política, a racionalidade econômica, o 

utilitarismo, o primado do direito, o cinema, a publicidade, a televisão, a 

internet, etc. (SANTOS, 2002, p. 45). 

 

É no intuito de superar esse abismo de práticas ocidentais que dicotomizaram a 

sociedade e de tentar construir um pensamento pós-abissal, que Santos (2010) defende a 

importância de um trabalho sociológico de tradução, agregando saberes não-

hegemônicos para desenvolver uma possível resposta contra-hegemônica. Para o autor, 

esse trabalho de tradução seria “o procedimento que nos resta para dar sentido ao 

mundo depois de ele ter perdido o sentido e a direção automáticos que a modernidade 

ocidental pretendeu conferir-lhes ao planificar a história, a sociedade e a natureza” (p. 

37). 

Ou seja, é como se os problemas que a modernidade ocidental se propôs a 

solucionar tivessem, pelo contrário, gerado novos conflitos, todos por resolver. Santos 

afirma que essa resolução é cada vez mais urgente e desafiadora, já que “na fase de 

transição em que nos encontramos, confrontamo-nos com problemas modernos para os 

quais não temos soluções modernas” (p. 37). No entanto, ainda segundo o autor, uma 

saída seria construir concepções novas e plurais de emancipação social, para confrontar 

com esse dualismo automático ocasionado pela modernidade. 

 

Em suma, a minha tese é que a cartografia metafórica das linhas globais 

sobreviveu à cartografia literal das amity lines que separavam o Velho do 

Novo Mundo. A injustiça social global está, desta forma, intimamente ligada 

à injustiça cognitiva global. A luta pela justiça social global deve, por isso, 

ser também uma luta pela justiça cognitiva global. Para ser bem sucedida, 
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esta luta exige um novo pensamento, um pensamento pós-abissal. (SANTOS, 

2010, p. 9).  

 

A construção de um pensamento pós-abissal estaria, para o autor que sustenta 

esta análise, relacionado ao constante exercício de considerar epistemologicamente o 

lado sul da linha, compreendendo que “Uma epistemologia do sul assenta em três 

orientações: aprender que existe o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a partir do Sul 

e com o Sul.” (p. 508), aqui considerado como o lado subalterno, para muito além, é 

claro, da unidade federativa que orienta este estudo e que também carrega o sul no 

nome. Isso porque, até mesmo lá, nesse estado do “oito ou oitenta”, existe um momento 

onde tudo se iguala: o clássico GreNal. 

 
Na semana antes do clássico, nada mais interessa no Rio Grande do Sul. 

Quando o Inter dominou o futebol brasileiro na década de 70, o Grêmio foi à 

luta. Na década de 80, foi a vez deles. Deste então, tem sido essa gangorra, 

mas chega o dia do clássico e fica tudo igual entre esses dois gigantes do 

futebol brasileiro, como sempre será. (FourFourTwo, 29 abr. 2016). 
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Anexos 

 
1. Tradução da matéria de 29 abr. 2016 da FourFourTwo: 

 
Ranking da FourFourTwo dos 50 maiores clássicos do mundo 

Número 8: GreNal 

 

Nada mais importa no Rio Grande do Sul, onde é impossível ser neutro 

 

Lá pra baixo, no lugar mais ao sul do Brasil, no estado gaúcho Rio Grande do Sul, você tem uma escolha 

a fazer: ou você é Grêmio, ou você é Inter. 

 

Os dois lados dividem a capital Porto Alegre e controlam em fatias praticamente iguais os 4,5 milhões de 

habitantes de PoA e região metropolitana, tendo configurado o Campeonato Gaúcho de modo similar: dos 

95 títulos da competição, eles venceram 80 (com vantagem do Inter de 44 títulos, contra 36 do Grêmio).  

 

O Grêmio é o clube mais velho, fundado em 1903 por um daqueles entusiastas ricos que ajudaram a 

popularizar esse jogo que todos nós amamos. (Valeu entusiastas!). Mas esse grupo era restrito a 

descendentes alemães, o que seis anos mais tarde incitou os irmãos de sangue italiano – Henrique, José e 

Luis Poppe – a criarem o Internacional, assim nomeado com a intenção de tirar sarro do rival da cidade. 

 

Mas toda essa justa indignação e política internacionalista não ajudaram o Inter no primeiro clássico 

GreNal, em julho de 1909: o clube mais velho deu um passeio de 10x0 em uma vitória tão compreensiva 

que alguns relatos contam que o goleiro do Grêmio chegou a ir pra fora do campo bater um papo com os 

torcedores. 

 

As coisas rapidamente se equilibraram. A concorrência foi equivalente durante muito tempo nessa 

rivalidade secular, fortalecendo um patamar genuinamente competitivo, e não somente a nível regional: 

cada um deles venceu duas Libertadores, o Inter ganhou três Brasileiros e o Grêmio dois, e o clube mais 

novo está ligeiramente à frente no confronto direto. 
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A fábrica de rolos compressores?! 

 

O Inter acumulou alguns apelidos legais ao longo de sua história. Já conhecidos pela emocionante 

alcunha “cowboyzística” de colorados, porque jogam de vermelho, uma impressionante campanha em 

particular, de 1940, os batizou de Rolo Compressor. Outras alcunhas incluem Celeiro de Ases e Campeão 

de Tudo, compensando com inclusão o que lhe falta em humildade. E a inclusão foi a chave para esta 

grande equipe de 1940, que reuniu todas as etnias num tempo em que isso estava longe de ser uma 

política uniforme no futebol brasileiro. 

 

Ao longo desses 50 anos, os times foram atraindo um leque de seguidores tão fiéis que fez com que os 

clubes tivessem de explorar novas pastagens. Em 1954 o Grêmio se transferiu da Baixada, com 

capacidade de 15 mil torcedores, para o Olímpico Monumental, de 45 mil (onde permaneceram até a 

mudança para a novinha em folha Arena do Grêmio em 2012, com capacidade para 55 mil torcedores). 

 

O Inter também superou a capacidade de 20 mil torcedores do Estádio dos Eucaliptos, embora o 

substituto Beira-Rio tenha levado mais de uma década até ficar pronto, prejudicado com os rombos em 

sua fortuna ganha nos gramados e pelo famoso jeitinho brasileiro de ineficiência governamental. O Beira-

Rio finalmente foi inaugurado em 1969, tendo sido substancialmente remodelado para a Copa de 2014, 

com 50 mil assentos – ganhando a preferência sobre o estádio do Grêmio, para deleite dos fãs colorados. 

 

E esses estádios não se tratam daqueles de retrato falado e sem alma que se vê em algumas cidades. 

Telões, bandeirões e sinalizadores configuram o choque de cores do vermelho do Inter contra o azul 

claro, branco e preto do Grêmio tricolor, enquanto os ouvidos são acalmados ou assaltados pelas músicas 

típicas em cantoria sem fim. 

 

De fato, enquanto o Inter tem o sexto maior número de sócio-torcedores no mundo (e o maior da América 

do Sul), os torcedores do Grêmio são merecidamente reconhecidos por sua reputação dentre os mais 

fanáticos do Brasil, o que de certa forma é uma honra quando se pensa sobre isso. O novo estádio tem 

uma área específica atrás do gol onde os torcedores mais malucos patentearam a “avalanche”: 

comemorando o gol descendo em correria os degraus do topo da arquibancada até a beira do campo para 

celebrar com os jogadores. Infelizmente, a Justiça Desportiva considerou perigoso esse tipo de 

comemoração e grades de metal rapidamente foram instaladas no lugar. Bah! 

 

Homem do jogo 

 

Seja qual for o clássico, heróis irão surgir. O Grêmio tem na lista o menino dentuço de 18 anos, 

Ronaldinho Gaúcho, que fez seu cartaz com uma performance deslumbrante na final do estadual de 1999, 

marcando o gol do título (depois de uma caneta e uma tabela) além de chapelar o marcador Dunga, 

capitão do tetra do Brasil. 

 

Tem-se ainda Eurico Lara. Apesar da sua condição cardíaca, o lendário goleiro do Grêmio estava 

determinado a jogar num GreNal de 1935; depois de fazer um pênalti, ele foi alertado pelo jogador que 

sofreu a penalidade – que por acaso era seu irmão – que o médico tinha lhe dito pra pegar leve. Ignorando 

o conselho fraternal, ele defendeu a cobrança, mas teve que ser substituído, falecendo cerca de dois meses 

depois. Ele é homenageado no hino do Grêmio. 

 

Quanto ao Inter, eles amam relembrar o “Grenal do Século”, de 1989: depois de um primeiro tempo sem 

gols, o segundo tempo da semifinal do Campeonato Brasileiro – e com uma vaga na Libertadores também 

em disputa – seria tipo o “vencedor leva tudo” diante dos 80 mil torcedores. Arrastando aquele 1x0 da 

metade do jogo com um jogador a menos e num calor de 40 graus, o Inter reagiu bravamente para ganhar 

de virada por 2x1 com dois gols do machucado Nilson. 

 

Certas coisas criam lendas. É como o correspondente brasileiro da FourFourTwo, Mauricio Savarese, diz: 

“Na semana antes do clássico, nada mais interessa no Rio Grande do Sul. Quando o Inter dominou o 

futebol brasileiro na década de 70, o Grêmio foi à luta. Na década de 80, foi a vez deles. Deste então, tem 

sido essa gangorra, mas chega o dia do clássico e fica tudo igual entre esses dois gigantes do futebol 

brasileiro, como sempre será.” 


