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RESUMO 

O estudo busca mostrar a representação da milonga no documentário A Linha fria do 

Horizonte, de Luciano Coelho. O documentário reúne um grupo de cancioneiros do sul do 

Brasil, Uruguai e Argentina, para falar sobre a milonga e de como eles fazem suas 

composições tendo como inspiração a paisagem e o espaço onde vivem. Como o 

documentário A Linha Fria do Horizonte articula a paisagem do pampa e a milonga para 

construir uma identidade de um estilo de música regional? Também tem como objetivo 

analisar a construção da identidade de um estilo musical próprio do pampa no documentário. 

Nos objetivos específicos o intuito é verificar quais são as características identitárias que o 

documentário apresenta como sendo do pampa, descrever os elementos da milonga que unem 

um grupo de músicos em torno desse estilo musical, compreender que vozes o documentário 

articula e que modo de representação é utilizado para compor a narrativa da Linha Fria do 

Horizonte. Foi utilizado como referencial teórico os autores, Stuart Hall, Bill Nichols, Lucas 

Panitz entre outros. Referenciando-se no estudo dos autores mencionados, a partir da análise 

do documentário A Linha Fria do Horizonte, busca-se identificar como são construídos os 

conceitos de documentário e identidade. Para compreender como se dá a representação da 

milonga no estudo em questão, utiliza-se a metodologia da Análise Fílmica (AF). A partir 

das questões teóricas levantadas, construiremos categorias analíticas que deem conta de 

atender aos objetivos e à problemática da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Documentário, Milonga, Pampa, Representação, Identidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em fronteira entre países, logo vem à mente que alguma coisa separa 

estes países, seja uma ponte, uma rua ou somente um rio. Realmente é isso que acontece. 

Entretanto, o que se quer mostrar é que, nas fronteiras às quais o documentário se refere, o 

único obstáculo que as separa é o geográfico. Isto porque todo o restante, como hábitos, 

costumes e cultura é compartilhado entre seus habitantes. 

O presente trabalho trata sobre a representação da milonga no documentário A Linha 

fria do Horizonte. Dirigido por Luiz Coelho, o filme reúne um grupo de cancioneiros do sul 

do Brasil, Uruguai e Argentina para falar sobre a milonga e de como ele faz  composições 

tendo como inspiração a paisagem e o espaço onde vive. Através da música, estes artistas 

conseguem mostrar no documentário a sua origem e o sentimento que existe ao fazer parte 

deste habitat. 

Na cultura universal observamos que existem vários estilos musicais, cada qual ligado 

a costumes, crenças e paisagens. Este trabalho estuda a milonga, objeto de representação do 

documentário A Linha Fria do Horizonte, de Luiz Coelho, produzido em 2011 e 2012 e 

lançado em janeiro de 2015. A milonga é uma linha musical que está ligada ao pampa e se 

reflete na obra de músicos uruguaios, argentinos e brasileiros. É um estilo que durante muitos 

anos foi censurado por sua raiz interiorana e que tem sua tradição enraizada em várias partes 

da América Latina e na Espanha. A partir deste contexto, esta pesquisa busca saber como o 

documentário A Linha Fria do Horizonte articula a paisagem do pampa e a milonga para 

construir uma identidade de um estilo de música regional? O objeto de estudo é um 

documentário musical que também mostra o conceito conhecido no Sul do Brasil como 

Estética do Frio. No entanto, na Argentina e no Uruguai, é conhecido como Templadismo ou 

Subtropicalismo. Para analisar este trabalho, foi usada a Análise Fílmica (AF). 

Com os conceitos documentário, milonga e identidade, o estudo tenta criar um espaço 

para que sejam expostas as ideias sobre esses temas e, ao mesmo tempo, fazer uma pesquisa 

mais aprofundada sobre documentário, música e o lugar onde se vive, a fim de que se possa 

conhecer e fortalecer as práticas que englobam estas temáticas. São trazidos os autores Tau 

Golin, Stuart Hall, Kathryn Woodward, Bill Nichols, Manuela Penafria, Fernão Ramos, 

Francis Vanoye - Anne Goliot Lé-Té e Lucas Manassi Panitz. 

No segundo capítulo, trata-se da constituição do documentário, como é feito este 

gênero de filme, quais os modos de representação e que vozes são usadas. 
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O capítulo Identidade, procura mostrar questões sobre identidade cultural dos povos 

que se encontram no espaço platino. Este espaço está localizado entre Brasil, Uruguai e   

Argentina. 

            No quarto capítulo é abordado o estilo musical que envolve o povo que vive nesta  

 região, ou seja, a milonga. 

            No quinto capítulo é feita uma análise fílmica, ou seja, uma descrição plástica dos 

planos no que diz respeito ao enquadramento, composição e ângulo. Quanto ao som: off e in, e 

a estrutura do filme: planos, cenas e sequência. 

            O sexto e último capítulo é constituído das considerações finais acerca da pesquisa 

desenvolvida ao longo do semestre. 

 Em se tratando do estado da arte, encontrou-se estudo sobre a representação social de 

um grupo de compositores no espaço platino, com o objetivo de compreender as relações 

entre música popular e o espaço geográfico. O trabalho é de Lucas Manassi Panitz, intitulado 

“Por uma Geografia da Música: o espaço geográfico da música popular platina”, realizado 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2010. 
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2 DOCUMENTÁRIO 

Neste capítulo é abordada a maneira como é feito um documentário, as vozes que o 

autor usa para sintetizar o mesmo e os modos de representação que cada cineasta escolhe para 

“tocar” o telespectador. 

 

2.1 A constituição do documentário 

             Segundo Bill Nichols (2005), documentário é um gênero cinematográfico que se 

caracteriza pelo compromisso com a exploração da realidade. “Mas dessa afirmação não se 

deve deduzir que ele represente a realidade tal como ela é, o documentário, assim como o 

cinema de ficção, é uma representação parcial e subjetiva da realidade” (NICHOLS, 2005, 

p.15).            

 A fronteira do documentário compõe um horizonte de difícil definição. “A 

qualificação de uma narrativa como documentária, até bem pouco tempo, era negada por 

parcelas dos críticos, seguindo algumas formulações próprias à semiologia dos anos 1960”. 

(RAMOS, 2008, p.21).  

A falta de conceitos específicos provocou dificuldades no desenvolvimento de 

ferramentas analíticas, comprometendo o horizonte na produção não ficcional. Se o 

documentário não existe, quem faz documentário faz o quê? 

Muitas vezes o conceito documentário confunde-se com a forma estilística da 

narrativa documentária em seu modo clássico, provocando confusão. Alguns autores 

se referem ao documentário em geral, mas têm no horizonte o documentário 

clássico, confundindo a parte com o todo. Dificilmente um documentário vai ser 

mostrado exatamente como aconteceram os fatos, e sim tentar chegar o mais 
próximo possível da realidade.  Predominante nos anos 1930 e 1940, o documentário 

clássico tinha seu enunciado baseado em “voz over”, isto é, no “fora-de-campo”, a 

partir da narração, voz essa que era detentora de saber sobre o mundo que retratava 

(RAMOS, 2008, p.22). 

 

 Ramos ainda ressalta que, nos anos 1990, aos poucos, foi se criando um consenso de 

que o documentário é um campo que existe para além de sua narrativa mais clássica. “À 

repetição de conjuntos, mais ou menos homogêneos, podemos dar nomes. Documentário é um 

desses nomes. Designa um conjunto de obras que possuem algumas características singulares 

e estáveis, que as diferenciam do conjunto dos filmes ficcionais.” 

Incorporando procedimentos abertos pela revolução estilística chamada cinema 

direto/verdade, trabalhando com imagens manipuladas digitalmente, tomadas com 
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câmeras minúsculas e ágeis, o documentário contemporâneo possui uma linha 

evolutiva que permite enxergar a totalidade de uma tradição. (RAMOS, 2008, p. 31). 

 

De acordo com Ramos (2008, p. 25), “o documentário, tanto em sua versão de grande 

produção das televisões a cabo quanto nos formatos mais alternativos, nos quais o horizonte 

da primeira pessoa ocupa espaço, a narrativa documentária possui traços estéticos recorrentes 

e um nome (documentário), abrangendo a diversidade”.  

Para Ramos (2008, p, 43), “a principal vantagem do nome é termos um conceito 

carregado de conteúdo histórico, movimento estético, autores, forma narrativa, 

transformações radicais, mas em torno de um eixo comum”.  

 

O documentário é uma narrativa com imagens-câmera que estabelece “asserções” 

sobre o mundo, na medida em que haja um espectador que receba essa narrativa 

como asserção sobre o mundo. A natureza das imagens-câmera e, principalmente a 

dimensão da tomada através da qual as imagens são construídas determinam a 

singularidade da narrativa documentária em meio a outros enunciados escritos ou 

falados (RAMOS, 2008, p. 22). 

 

  Nichols também compreende o documentário como uma representação social que faz 

asserções sobre o mundo. A tradição do documentário está profundamente enraizada na 

capacidade de ele nos transmitir uma impressão de autenticidade. 

  

Em geral podemos dizer que o documentário trata do esforço de nos convencer, 

persuadir ou predispor a uma determinada visão do mundo real em que vivemos. O 

documentário não recorre primeira ou exclusivamente a nossa sensibilidade estética: 

ele pode divertir ou agradar, mas faz isso em relação ao esforço retórico ou 

persuasivo dirigido ao mundo social existente. O documentário não só ativa nossa 

percepção estética (ao contrário de um filme estritamente informativo ou instrutivo), 

como também ativa nossa consciência social. Isso significa decepção para alguns, 

que anseiam pelo prazer de evadir-se para os mundos imaginários da ficção, mas é 

fonte de estímulo para outros, que desejam ardentemente o engajamento criativo e 
apaixonado nas questões e interesses prementes do momento (NICHOLS, 2005, 

p.72). 

 

 

 Ao contrário da ficção, o documentário estabelece asserções ou proposições sobre o 

mundo histórico. São duas tradições narrativas distintas, embora muitas vezes se misturem.  

 Embora existam alguns autores que rompem com os limites da ficção e do 

documentário, isso não significa que não podemos distingui-los. Para Ramos (2008, p. 23), “o 

documentário designa um conjunto de obras que possuem algumas características singulares e 

estáveis, que as diferenciam do conjunto dos filmes de ficção”. Dentro dessas características, 

Nichols traz o que chama de as vozes do documentário. 
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2.2 As vozes do documentário 

  

Ao se referir à voz do documentário, Nichols (2005, p.73) diz que, “esta voz pode 

defender uma causa, apresentar um argumento, bem como transmitir um ponto de vista. Os 

documentários procuram nos persuadir ou convencer, pela força de seu argumento, ou ponto 

de vista e pelo atrativo, ou poder de sua voz.” 

A voz do documentário é a maneira especial de expressar um argumento ou uma 

perspectiva. Assim como a trama, o argumento pode ser apresentado de diferentes maneiras. 

Um exemplo disso é a entrevista que foi feita com diversas mulheres de diferentes países para 

sublinhar o impacto social criado pelo acesso ou pelos impedimentos à prática do aborto e que 

em um documentário falam da própria experiência em vários países da América do Norte e do 

Sul. Elas defendem basicamente o mesmo argumento, mas de perspectivas claramente 

diferentes e, portanto, com vozes distintas. 

Nichols (2005) comenta que a voz está relacionada ao estilo, à maneira pelo qual um 

filme, de ficção ou não, mostra seu tema e o desenrolar da trama ou do argumento de 

diferentes formas, mas o estilo funciona de modo diferente no documentário e na ficção. 

 

No documentário, o estilo parte da tentativa do diretor de traduzir seu ponto de vista 

sobre o mundo histórico em termos visuais, e também de seu envolvimento direto no 

tema do filme. Ou seja, “o estilo da ficção transmite um mundo imaginário e 
distinto, ao passo que o estilo ou a voz do documentário revelam uma forma distinta 

de envolvimento no mundo histórico” (NICHOLS, 2005, p. 74).  

 
 

A voz do documentário impõe o caráter do cineasta, explica Nichols (2005, p.76), e 

afirma que, “a voz traduz como o cineasta se sai diante da realidade social e também qual é 

sua visão criativa em relação ao mundo. O autor afirma que o estilo assume uma grandeza 

ética. Para Nichols (2005, p. 76), “a voz do documentário transmite qual é o ponto de vista 

social do cineasta e como se manifesta esse ponto de vista no ato de criar o filme”. Sendo 

assim, um documentário vem a ser um pouco a “alma” do seu criador.   

  

A voz do documentário não está restrita ao que é dito verbalmente pelas vozes de 

“deuses” invisíveis e “autoridades” plenamente visíveis que representam o ponto de 

vista do cineasta e que falam pelo filme, nem pelos atores sociais que representam 

seus próprios pontos de vista e que falam no filme. A voz do documentário fala 

através de todos os meios disponíveis para o documentarista. Esses meios podem ser 

resumidos como seleção e arranjo de som e imagem, isto é, a elaboração de uma 

lógica organizada para o filme. Isso acarreta decisões como: quando cortar ou 

montar, o que sobrepor, como enquadrar ou compor um plano, primeiro plano, ou 
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plano geral, ângulo baixo ou alto, luz artificial ou natural, colorido ou preto-e-

branco, etc. (NICHOLS, 2005, p. 76). 

 

  

Além da linguagem expressar o ponto de vista do diretor, os modos como as histórias 

são representadas dizem muito sobre as escolhas de quem dirige o documentário. Cada diretor 

usa um modo de representação adequado, para que consiga através dele alcançar seu objetivo 

que é prender a atenção do espectador. 

 

2.3 Modos de representação 

 

Os documentários se diferenciam um do outro, cada um deles tem sua voz própria. E 

como tal, a voz fílmica tem seu estilo e sua natureza própria, é como se fosse uma assinatura 

do documentarista. Ela descreve a individualidade do cineasta ou diretor, às vezes até o poder 

de decisão de um patrocinador.         

 O que faz surgir os modos de representação é a evolução tecnológica e o contexto que 

vai se transformando, fazendo com que o documentário reflita isso, ou seja, as formas de 

representar o mundo mudam conforme as transformações que vão ocorrendo na sociedade.  

Ao falarmos em representação no documentário, de acordo com Nichols (2005, 

p.136), “podemos identificar seis modos que mostram o gênero documentário. São eles: 

expositivo, participativo, observativo, reflexivo e performático. Cada modo compreende 

exemplos que podemos identificar como modelos.” Não podem ser copiados, mas podem ser 

imitados quando outros cineastas, com outras vozes, tentam representar aspectos do mundo 

histórico de seus próprios pontos de vistas distintos. 

 

A identificação de um filme com um dos modos não precisa ser total. Um 

documentário reflexivo pode ter partes bem significativas de tomadas observativas 

ou participativas. Um documentário expositivo pode ter segmentos poéticos ou 

performáticos. As características de um modo funcionam como dominantes num 
determinado filme, elas dão estrutura ao filme, mas não determinam todos os 

aspectos de sua organização (NICHOLS, 2005, p. 137). 

 

Conforme Nichols (2005, p.71), “num filme mais recente, não precisa ser dominante 

um modo mais recente. Ele pode se voltar para um modo mais antigo, embora ainda inclua 

elementos de um modo mais recente”. 

Por exemplo, um documentário performático pode exibir muitas características do 
documentário poético. O documentário expositivo, por exemplo, remonta a década 
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de 1920, mas continua exercendo grande influência ainda hoje. A maioria dos 

noticiários e dos reality shows da televisão dependem muito de suas convenções 

antiquadas, assim como quase todos os documentários sobre ciência e natureza, as 

biografias e a maioria dos documentários históricos (NICHOLS, 2005 p. 73). 

 

 A voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um argumento, bem 

como transmitir um ponto de vista. Os documentários procuram nos persuadir ou convencer, 

pela força de seu argumento, ou ponto de vista, e pelo atrativo, ou poder, de sua voz. Assim 

acontece com os modos de representação. 

 

Até certo ponto, cada modo de representação documental surge, em parte, da 

crescente insatisfação dos cineastas com um modo prévio. Assim, os modos 

realmente transmitem uma certa sensação de história do documentário. O modo 

observativo surge, em parte, da disponibilidade de câmeras portáteis de 16 mm e 

gravadores magnéticos nos anos de 1960. (NICHOLS, 2005, p. 83). 

 

O modo poético diz Nichols (2005, p.138) “transforma as convenções da montagem 

em continuidade e a ideia de localização muito específica no tempo e no espaço derivada dela 

para explorar associações e padrões que envolvem ritmos temporais e justaposições 

espaciais.” 

 O autor cita como exemplo o documentário Chuva (1929), de Joris Ivens, onde não se 

conhece nenhum dos atores sociais, mas o espectador envolve-se com  Ivens que cria todo um 

lirismo de uma chuva de verão que passa sobre Amsterdã.  

De acordo com Nichols (2005, p. 83), “o modo poético é particularmente hábil em 

possibilitar formas alternativas de conhecimento para transferir informações diretamente, dar 

prosseguimento a um argumento ou ponto de vista específico ou apresentar proposições sobre 

problemas que necessitam solução”. 

 

Esse modo enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as 

demonstrações de conhecimento ou ações persuasivas. O elemento retórico continua 

pouco desenvolvido. Outro exemplo é o documentário Um cão andaluz (Luis Buñuel 

e Salvador Dali, 1928). Mudanças abruptas de tempo e espaço; influência do 
surrealismo; / arte como libertação diante da lógica e da razão; ênfase no mundo do 

inconsciente e do sonho. O modo poético começou alinhado com o modernismo, 

como uma forma de representar a realidade em uma série de fragmentos, impressões 

subjetivas, atos incoerentes e associações vagas. Essas características foram muitas 

vezes atribuídas às transformações da industrialização, em geral, e aos efeitos da 

Primeira Guerra Mundial, em particular (NICHOLS 2005, p. 104). 
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 Nichols (2005, p. 97) diz que, “antes de examinar alguns tópicos frequentemente 

abordados pelos documentários, precisamos observar que os conceitos e as questões que 

afirmamos serem tratados pelos documentários são visíveis”. 

A divisão do tempo e do espaço em múltiplas perspectivas, a negação de coerência a 

personalidades sujeitas a manifestações do inconsciente e a recusa de soluções para 

problemas insuperáveis cercavam-se de uma sensação de sinceridade, mesmo 

quando criavam obras de arte confusas ou ambíguas em seus efeitos. Embora alguns 

filmes explorem concepções mais clássicas do poético como fonte de ordem, 

integridade e unidade, essa ênfase na fragmentação e na ambiguidade continua 

sendo um traço importante em muitos documentários poéticos (NICHOLS, 2005, p. 

115). 

 

O segundo modo é o expositivo. Conforme o autor, (2005, p. 142), “este modo agrupa 

fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou argumentativa do que a 

estética ou a poética”.  

O modo expositivo dirige-se ao espectador diretamente, com legendas ou vozes que 

propõem uma perspectiva, expõem um argumento ou recontam a história. Os filmes desse 

modo adotam o comentário com vozes de Deus ou também chamada voz over (o orador é 

ouvido, mas jamais visto). 

 

A tradição da voz de Deus fomentou a cultura do comentário com voz masculina 

profissionalmente trainada, cheia e suave em tom e timbre, que mostrou ser a marca 

de autenticidade do modo expositivo, embora alguns dos filmes mais 

impressionantes tenham escolhido vozes menos educadas, precisamente em nome da 
credibilidade que obtinham evitando tanto treino (NICHOLS, 2005, p. 133). 

 

 O autor ainda complementa dizendo que, o grande filme de Joris Ivens pedia apoio 

para os defensores republicanos da democracia espanhola, A terra espanhola (1937), por 

exemplo, existe em pelo menos três versões. Nenhuma tem narrador profissional. Todas as 

três têm trilhas de imagens idênticas, mas a versão francesa usa o comentário improvisado do 

famoso diretor de cinema Jean Renoir, ao passo que as versões inglesas usam Orson Wells e 

Ernest Hemingway. Este último, que havia escrito o comentário, provou ter uma voz mais 

eficiente. Ele trouxe um tom não emotivo, mas claramente comprometido, para um filme que 

queria estimular mais apoio do que compaixão. 

 

Os documentários expositivos dependem muito de uma lógica informativa 

transmitida verbalmente. Numa inversão da ênfase tradicional do cinema, as 

imagens desempenham papel secundário. Elas ilustram, esclarecem, evocam ou 

contrapõem o que é dito (NICHOLS, 2005, p. 138). 
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Nichols (2005, p.144), fala que o “modo expositivo enfatiza a impressão de 

objetividade e argumento bem embasado. O documentário expositivo facilita a generalização 

e a argumentação abrangente”. 

O comentário com voz over parece literalmente “acima” da disputa: ele tem a 

capacidade de julgar ações no mundo histórico sem se envolver nelas. O tom oficial 

do narrador profissional, como o estilo dos âncoras e repórteres de notícias, 

empenha-se na construção de uma sensação de credibilidade, usando características 

como distância, neutralidade e indiferença (NICHOLS, 2005, p. 144).  

 

Temos como exemplos desse tipo de documentário: Assim Era a Atlântida (1974), de 

Carlos Manga e Carmem Miranda, e Banana is My Business (1995), de Helena Solberg. 

Nichols ressalta que o documentário expositivo facilita a generalização e a argumentação 

abrangente. 

As imagens sustentam as afirmações básicas de um argumento geral em vez de 
construir uma ideia nítida das particularidades de um determinado canto do mundo. 

Esse modo também propicia uma economia de análise, já que as argumentações 

podem ser feitas, de maneira sucinta e precisa, em palavras. Esse modo de 

documentário é ideal para transmitir informações ou mobilizar apoio dentro de uma 

estrutura preexistente ao filme (NICHOLS, 2005, p. 147).  

 

Ainda, conforme o autor, o outro modo de representação é o participativo. Nesse 

modo, é feito um trabalho de campo baseado na antropologia, em que o documentarista vive 

no meio de um povo, por um determinado período e escreve sobre o que aprendeu. 

Essa pesquisa geralmente exige alguma forma de observação participativa. O 
pesquisador vai para o campo, participa da vida de outras pessoas, habitua-se, 

corporal ou visceralmente, à forma de viver em um determinado contexto e, então 

reflete sobre essa experiência, usando os métodos e instrumentos da antropologia ou 

da sociologia. “Estar presente” exige participação; “estar presente” permite 

observação. Isso quer dizer que o pesquisador de campo não permite “virar um 

nativo”, em circunstâncias normais; ele mantém um distanciamento que o diferencia 

daqueles a respeito de quem escreve (NICHOLS, 2005, p. 153).  

 

Nesse modo de representação, Nichols (2005, p. 154) enfatiza que, “o documentário 

participativo dá-nos uma ideia do que é, para o cineasta, estar numa determinada situação e 

como aquela situação consequentemente se altera. Os tipos e graus de alteração ajudam a 

definir variações dentro do modo participativo do documentário”. 

 

Quando assistimos a documentários participativo, esperamos testemunhar o mundo 

histórico da maneira pela qual ele é representado por alguém que nele se engaja 

ativamente, e não por alguém que observa discretamente, reconfigura poeticamente 

ou monta de forma argumentativa esse mundo. O cineasta desce do lugar onde 

pousou a mosquinha da parede e torna-se um ator social (quase) como qualquer 

outro.  (Quase como qualquer outro porque o cineasta guarda para si a câmera e, 
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com ela, um certo nível de poder e controle potenciais sobre os acontecimentos.) 

(NICHOLS, 2005, p. 154). 

 

Entre os documentários participativos, Nichols cita “Crônica de um verão de 1960”, 

em que o cineasta e etnólogo Jean Rouch e o sociólogo Edgar Morin entrevistam transeuntes, 

estudantes, operários e alguns casais sobre as motivações de suas vidas, de forma a registrar 

as dúvidas, emoções e opiniões sobre política e racismo dos entrevistados.  

 

Esse filme envolve a ética e a política do encontro entre alguém que controla uma 

câmera de filmar e alguém que não controla. Como é que o cineasta e o ator social 

reagem um com o outro? Como negociam o controle e dividem a responsabilidade? 

Quanto um cineasta pode insistir no testemunho, quando é doloroso para o outro 

prestá-lo? Que responsabilidade tem o cineasta pelas consequências emocionais de 

ser filmado? Que laços unem cineasta e tema e que necessidades os separam? 

(NICHOLS, 2005, p. 161). 

Nichols afirma que o documentário participativo pode enfatizar o encontro real, vivido 

entre cineasta e tema. Isso quer dizer que o pesquisador de campo não se permite “virar” um 

nativo. Ele mantém um distanciamento que o diferencia daqueles a respeito de quem escreve. 

 

Se há uma verdade aí, é a verdade de uma forma de interação, que não existiria se 

não fosse pela câmera. Assim ela é o oposto da premissa observativa, segundo a qual 

o que vemos é o que teríamos visto se estivéssemos lá no lugar da câmera. No 
documentário participativo, o que vemos é o que podemos ver apenas quando a 

câmera, ou o cineasta, está lá em nosso lugar. Jean-Luc Godard, cineasta suíço, uma 

vez declarou que o cinema é verdade 24 vezes por segundo: o documentário 

participativo satisfaz essa assertiva (NICHOLS, 2005, p. 155).  

 

Outros exemplos de documentário participativo são Cabra Marcado para Morrer 

(1984) e Edifício Master (2002), ambos de Eduardo Coutinho. No documentário participativo, 

o que vemos é o que podemos ver apenas quando a câmera, ou o cineasta, está lá em nosso 

lugar.   

Já o modo observativo foi beneficiado com os avanços tecnológicos que ocorreram no 

Canadá, na Europa e nos Estados Unidos, nos anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial e 

que culminaram em 1960, em várias câmeras de 16 mm e gravadores de áudio que podiam ser 

facilmente carregados por uma pessoa só. “O discurso já podia ser sincronizado com as 

imagens, sem o uso de equipamentos volumosos ou dos cabos que uniam gravadores e 

câmeras” (NICHOLS, 2005, p. 146).  

De acordo com Nichols (2005, p. 146), “todas as formas de controle que um cineasta 

poético ou expositivo poderia exercer na encenação, no arranjo ou na composição de uma 
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cena foram sacrificadas à observação espontânea da experiência vivida”. A câmera e o 

gravador podiam mover-se livremente na cena e gravar o tempo real do acontecimento. 

 

O respeito a esse espírito de observação, tanto na montagem pós-produção como 

durante a filmagem, resultou em filmes sem comentários com voz over, sem música 

ou efeitos sonoros complementares, sem legendas, sem reconstituições históricas, 

sem situações repetidas para a câmera e até sem entrevistas (NICHOLS, 2005, p. 

183). 

 O que se vê é o que estava lá, ou assim parece. Novamente o autor cita como exemplo 

Crônicas de um verão, ou um show dos Rolling Stones, em Altamont, na Califórnia, em que a 

morte de um homem nas mãos dos Hell’s Angels é parcialmente registrada pela câmera. 

 

O modo observativo propõe uma série de considerações éticas que incluem o ato de 

observar os outros ocupando-se de seus afazeres. É este ato voyeurístico em si 
mesmo ou voyeur de si mesmo? Ele coloca o espectador numa posição 

necessariamente menos confortável do que o filme de ficção? Na ficção as cenas são 

arquitetadas para que vejamos ou ouçamos tudo, ao passo que as cenas do 

documentário representam a experiência de pessoas reais que, por acaso, 

testemunhamos. Essa posição de ficar olhando “pelo buraco da fechadura” pode ser 

desconfortável, se o prazer de olhar tiver prioridade sobre a oportunidade de 

reconhecer aquele que é visto e de interagir com ele. Esse desconforto pode ser 

ainda maior quando a pessoa não é uma atriz que concordou por vontade própria em 

ser observada desempenhando um papel numa ficção (NICHOLS, 2005, p.191). 

 

 Nichols afirma que os filmes observativos mostram uma força especial ao dar uma 

ideia da duração real dos acontecimentos. “Eles rompem com o ritmo dramático dos filmes de 

ficção convencionais e com a montagem, às vezes apressadas, das imagens que sustentam os 

documentários expositivos ou poéticos” (NICHOLS, 2005, p. 202). 

 

Se no modo participativo o mundo histórico prevê o ponto de encontro para os 

processos de negociação entre cineasta e participante do filme, no modo reflexivo, 

são os processos de negociação entre cineasta e espectador que se tornam o foco de 

atenção. Em vez de seguir o cineasta em seu relacionamento com outros atores 
sociais, acompanham-se o relacionamento do cineasta com o espectador, falando 

não só do mundo histórico como também dos problemas e questões da representação 

(NICHOLS, 2005, p. 214). 

 

Conforme Nichols (2005, p. 162), “os documentários reflexivos também tratam do 

realismo. O lema segundo o qual um documentário só é bom quando seu conteúdo é 

convincente, é o que o modo reflexivo do documentário questiona.” Neste caso depende 

muito da artimanha usada para convencer do cineasta. 
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Esse é um estilo que parece proporcionar um acesso descomplicado ao mundo; toma 

a forma de realismo físico, psicológico e emocional por meios de técnicas de 

montagem de evidência ou em continuidade, desenvolvimento de personagens e 

estrutura narrativa. Os documentários reflexivos desafiam essas técnicas e 

convenções.  Sobrenome Viet nome de batismo Nam (1989), por exemplo, baseia-se 

em entrevistas com mulheres do Vietnã, que descrevem as condições opressivas que 

enfrentam desde o fim da guerra, mas, no meio do filme, descobrimos (como se 

várias sugestões estilísticas já não tivessem dado todo o serviço) que as entrevistas 

foram encenadas, em vários sentidos: as mulheres que representam o papel de 

mulheres vietnamitas no Vietnã são, na verdade, emigrantes que foram para os 

Estados Unidos e que recitam, num cenário, relatos transcritos e editados pela 
cineasta, de entrevistas realizadas no Vietnã por outra pessoa com outras mulheres. 

(NICHOLS, 2005, p. 164). 

De acordo com Nichols (2005, p.166), “o modo reflexivo é o modo de representação 

mais consciente de si mesmo e aquele que mais se questiona.” O documentário reflexivo tenta 

reajustar as suposições e expectativas, não acrescentando conhecimento novo a categorias 

existentes. 

 

O acesso realista ao mundo, a capacidade de proporcionar indícios convincentes, a 

possibilidade de prova incontestável, o vínculo indexador e solene entre imagem 

indexadora e o que ela representa. Na melhor das hipóteses, o documentário 

reflexivo estimula no espectador uma forma mais elevada de consciência a respeito 

de sua relação com o documentário e aquilo que ele representa (NICHOLS, 2005, p. 

167). 

 

 

E o último modo de representação é o performático, que como diz Nichols (2005, p. 

169), “como o modo poético, o modo performático suscita questões sobre o que é o 

conhecimento”. 

O que se pode considerar como entendimento ou compreensão? Além de 

informações objetivas, o que entra em nossa compreensão do mundo? Estaria o 

conhecimento mais bem descrito como algo concreto e imaterial, baseado em 

generalizações e no que é típico, na tradição da filosofia ocidental? Ou estaria ele 

mais bem descrito como algo concreto e material, baseado nas especificidades da 

experiência pessoal, na tradição da poesia, da literatura e da retórica? O 

documentário performático endossa esta posição e tenta demonstrar como o 

conhecimento material propicia o acesso a uma compreensão dos processos mais 

gerais em funcionamento na sociedade (NICHOLS, 2005, p. 169). 

 

Nichols (2005, p. 173) afirma que como os primeiros documentários, antes que o 

modo observativo priorizasse a filmagem direta do encontro social, o documentário 

performático “mistura livremente as técnicas expressivas que dão textura e densidade à ficção  

com técnicas oratórias, para tratar das questões sociais que nem a ciência nem a razão 

conseguem resolver”. 

O documentário performático aproxima-se do domínio do cinema experimental, ou 

de vanguarda, mas, finalmente, enfatiza menos a característica independente do 

filme ou vídeo do que sua dimensão expressiva relacionada com representações que 
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nos enviam de volta ao mundo histórico em busca de seu significado essencial 

(NICHOLS, 2005, p. 173). 

 

Com isso, encerra-se o capítulo que distingue os modos de representação de um 

documentário e mostra como cada diretor usa estes modos para envolver o espectador. Cada 

modo compreende exemplos que podem ser identificados como modelos que servem de 

inspiração para outros cineastas, que, com outras vozes, tentam representar aspectos do 

mundo histórico de seus próprios pontos de vistas distintos. 

Para seguir com este estudo, o próximo capítulo abordará o conceito de identidade e os 

aspectos que lhe dão forma. 
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3 IDENTIDADE 

 

Neste capítulo, são citadas pelos autores definições de identidade e como esta 

identidade contribuiu para que a pesquisa pudesse mostrar a harmonia em que vivem os povos 

fronteiriços quando se trata de cultura.  

 

3.1 Identidade, representação e diferença 

 

Esta pesquisa procura mostrar algumas questões sobre identidade cultural dos povos 

que se encontram no espaço platino. Este espaço está localizado entre Brasil, Uruguai e 

Argentina que, mesmo com suas fronteiras, tornam-se um único país a partir das 

características sociais e culturais que carregam.  

 

Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno até visto como um sujeito unificado. A assim 

chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social (HALL, 2005 p. 7). 

 

 

Como observa o crítico cultural Kobena Mercer (1990, p. 43), “a identidade somente 

se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e 

estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza”. 

Em termos globais, por exemplo, existem preocupações com as identidades nacionais 

e com as identidades étnicas. Em um contexto mais local, existem preocupações com a 

identidade pessoal como, por exemplo, com as relações pessoais. 

Há uma discussão que sugere que, nas últimas décadas, estão ocorrendo mudanças no 

campo da identidade, mudanças que chegam ao ponto de produzir uma “crise de identidade”. 

Isso implica examinar a forma como as identidades são formadas e os processos que estão aí 

envolvidos. 

 

Quase todo mundo fala agora sobre “identidade”. A identidade só se torna um 

problema quando está em crise, quando algo que se supõe ser fixo, coerente e 

estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza (MERCER, apud Hall, 

1990, p. 4). 
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“Identidade” e “crise de identidade” são palavras e ideias bastante utilizadas 

atualmente e parecem ser vistas por sociólogos como características das sociedades 

contemporâneas ou da modernidade.        

  Kevin Robins (1997, p. 75), por exemplo, argumenta que o fenômeno da globalização 

envolve uma extraordinária transformação. Segundo ele, as velhas estruturas dos estados e das 

comunidades entram em colapso, cedendo lugar a uma crescente “transformação da vida 

econômica e cultural”.  

 

A globalização envolve uma interação entre fatores econômicos e culturais, 

causando mudança nos padrões de produção e consumo, as quais por sua vez 

produzem identidades novas e globalizadas, às vezes, pelos jovens que comem 

hambúrgueres do Mc Donald’s e que andam pela rua de Walkman, formam um 

grupo de “consumidores globais” que podem ser encontrados em qualquer lugar do 

mundo e que mal se distinguem entre si. O desenvolvimento global do capitalismo 

não é, obviamente, novo, mas o que caracteriza sua fase mais recente é a 

convergência de culturas e estilos de vida nas sociedades que, ao redor do mundo, 

são expostas ao seu impacto (ROBINS, 1991, p. 103). 

 
 

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de identidade. 

Segundo Kathryn Woodward (2000, p. 21), “a semelhança cultural promovida pelo mercado 

global pode levar ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura 

local”.  Ainda, conforme a autora (2000, p. 21), “de forma alternativa, pode levar uma 

resistência que pode fortalecer e reafirmar algumas identidades locais ou levar ao surgimento 

de novas posições de identidade”. 

 

Essa dispersão das pessoas ao redor do globo produz identidades que são moldadas e 

localizadas em diferentes lugares e por diferentes lugares. Essas novas identidades 

podem ser desestabilizadas, mas também desestabilizadoras. O conceito de diáspora 

(Paul Gilroy, 1997) é um dos conceitos que nos permite compreender alguma dessas 

identidades: identidade que não têm uma “pátria” e que não podem ser simplesmente 

atribuída a uma única fonte (WOODWARD, 2000, p. 22). 

 

  Woodward (2000, p. 24) também diz, “que o que contribui para criar uma identidade é 

o passado e o presente, pois eles exercem um importante papel nesses eventos. A constatação 

no presente busca justificação para a criação de novas, e futuras identidades”. 

 

As mudanças e transformações globais nas estruturas políticas e econômicas no 

mundo contemporâneo colocam em destaque as questões de identidade e as lutas 

pela afirmação e manutenção das identidades nacionais e étnicas. Mesmo que o 

passado que as identidades atuais reconstroem seja, sempre, apenas imaginado, ele 

proporciona alguma certeza em um clima que é de mudança e crescente incerteza. 
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As identidades em conflito estão localizadas no interior de mudanças sociais, 

políticas e econômicas, mudanças para as quais elas contribuem. As identidades que 

são construídas pela cultura são contestadas sob formas particulares no mundo 

contemporâneo, num mundo que se pode chamar de pós-colonial. Este é um período 

histórico caracterizado, entretanto, pelos colapsos das velhas certezas e pela 

produção de novas formas de posicionamento. O que é importante para nossos 

propósitos aqui é reconhecer que a luta e a contestação estão concentradas na 

construção cultural de identidades. Tratando-se de um fenômeno que está ocorrendo 

em uma variedade de diferentes contextos (WOODWARD, 2000, p. 24). 

 

 

De acordo com Woodward (2000, p.25), “enquanto nos anos 1970 e 1980 a luta 

política era descrita e teorizada em termos de ideologia em conflitos, ela se caracteriza agora, 

mais provavelmente, pela competição e pelo conflito entre as diferentes identidades.” Para 

justificar por que estamos analisando o conceito de identidade, precisamos analisar a forma 

como a identidade e a diferença se relacionam com a discussão sobre a representação.  

Ao examinar sistemas de representação, é necessário analisar a relação entre cultura e 

significado. Conforme Hall (1997, p. 30), “só podemos compreender os significados 

envolvidos nesses sistemas se tivermos alguma ideia sobre quais posições de sujeito eles 

produzem e como nós, com sujeitos, podemos ser posicionados em seu interior.” 

            

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

dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por 

meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentidos à nossa 

experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 

simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 

individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia e fornecem 

possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu 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. 

(WOODWARD, 2000, p. 17). 
 

 

  Já Woodward (2000, p. 32) diz que “as identidades são fabricadas por meio da 

marcação da diferença. Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas 

simbólicos quanto por meio de formas de exclusão social.” A autora pondera que a identidade 

não é o oposto da diferença, na verdade, ela depende da diferença, é relacional.  

 

 Os termos “identidade” e “subjetividade” são, às vezes, utilizados de forma 

intercambiável. Existe, na verdade, uma considerável sobreposição entre os dois. 

“Subjetividade” sugere a compreensão que temos sobre o nosso eu. O termo envolve 

os pensamentos e as emoções conscientes e inconscientes que formam nossas 

concepções sobre “quem nós somos”. Também envolve nossos sentimentos e 

pensamentos mais pessoais. Entretanto, nós vivemos nossa subjetividade em um 

contexto social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que 
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temos de nós mesmos e no qual nós adotamos uma identidade (WOODWARD, 

2000, p. 55).  

 

 

 Conforme Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 62), “em uma primeira aproximação, 

parece ser fácil definir identidade. A identidade é simplesmente aquilo que se é: sou 

brasileiro, sou negro, sou jovem, sou homem”. 

 Ainda, conforme Silva, “a identidade assim concebida parece ser uma positividade 

(aquilo que sou), uma característica independente, um fato autônomo. Nessa perspectiva, a 

identidade só tem como referência a si própria: ela é autossuficiente”.  

Na mesma linha de raciocínio, também a diferença é concebida como uma entidade 

independente. As afirmações sobre diferença só fazem sentido, se compreendidas em sua 

relação com as afirmações sobre a identidade. Dizer que ela é chinesa, quer dizer que não é 

argentina. 

 

Apenas, neste caso, em oposição à identidade, a diferença é aquilo que o outro é: ela 

é italiana, ela é branca, ela é velha, ela é mulher. Da mesma forma que a identidade, 

a diferença é, nesta perspectiva, concebida como algo que remete a si própria. A 
diferença, tal como a identidade, simplesmente existe (SILVA, 2000, p. 74). 

 

 

Ainda, de acordo com Silva (2000), “é fácil compreender, entretanto, que identidade e 

diferença estão em uma relação de estreita dependência. A forma afirmativa como 

expressamos a identidade tende a esconder essa relação.”  Em geral, consideramos a diferença 

como um produto derivado da identidade. Nesta perspectiva, a identidade é a referência, é o 

ponto original ao qual se define a diferença. Em relação ao trabalho aqui apresentando, a 

identidade pode ser expressa a partir da música e do espaço geográfico compartilhado entre os 

povos da fronteira. 
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4 O ESTILO MUSICAL QUE ENVOLVE O POVO PAMPEANO 

 

Ao se falar em música pampeana, logo se pensa na música gaúcha ouvida em bailes de  

Centro de Tradições Gaúchas, (CTGs). Porém, esta pesquisa mostra que existe outro estilo 

musical compartilhado pelo povo da fronteira, que é a milonga, geralmente interpretada 

somente com o acompanhamento de um violão.  

 

4.1 Milonga 

 

De acordo com Vitor Ramil (2014, p. 07), “a milonga é chamada por ritmo rioplatense 

porque é comum na área da Argentina, Uruguai e Rio Grande Sul. Embora o ritmo seja muito 

conhecido na Argentina, teve muita influência no RS, formando parte das tradições gaúchas.”            

O termo “milonga” vem de um vocabulário africano que significa palavra. Já nas religiões 

afro-brasileiras significa feitiço ou sincretismo. A milonga também tem relação com um tipo 

de dança africana que era dançada entre um homem e uma mulher, o que também se tornou 

uma característica desse estilo musical. 

A princípio, a milonga era um tipo de poema cantado, onde as letras eram mais 

importantes do que a música. Quando este ritmo foi evoluindo, as músicas viraram mais 

complexas e um pouco mais rápidas.  Este ritmo surgiu no século 19 com os gaúchos 

argentinos e depois se introduziu ao Brasil pela fronteira com Argentina. Era uma música 

principalmente cantada pelos “payadores” acompanhados pela guitarra, logo depois se 

incorporaram instrumentos como a flauta, o piano e o violino. A milonga foi influenciada por 

outros ritmos como o candombe1, a mazurca2 e a valsa, e foi se formando o tango, ritmo que 

se tornou famoso mundialmente e foi evoluindo paralelamente à milonga. O termo milonga 

depois virou conhecido por ser uma dança, similar ao tango. Porém, o jeito de dançar milonga 

muda por regiões, por exemplo, a milonga riograndense gaúcha é uma dança calma. Pelas 

influências à dança, ela possui giros lentos entre outros cortantes, lembrando os ganchos e 

sacadas do tango. Em 1968, o conjunto Farroupilha gravou pela primeira vez uma milonga no 

Rio Grande do Sul
3
. 

                                                             
1 Ritmo uruguaio de origem africana que utiliza atabaques (instrumento de percussão) em sua execução. 
2 Dança polonesa de ritmo pontuado. 
3 Informações disponível no endereço:  http://musicagaucha123.blogspot.com.br/p/milonga.html. Acessado em 

09/04/2015. 

http://musicagaucha123.blogspot.com.br/p/milonga.html
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Na Argentina, o local onde as pessoas vão dançar tango, o salão de bailes, também é 

chamado de milonga. Este é um dos motivos que levam a crer que o estilo musical se originou 

na Argentina e depois se espalhou pela bacia do Prata. 

Conforme Maria da Glória Correa Di Fanti (2004, p. 09), dentre as músicas que se 

destacam na cultura gaúcha, a milonga é uma das que se sobressai pela vocação à reflexão. A 

milonga-canção, milonga pampeana ou campeira, para Ramil (2014, p. 32), “é aquela em que 

a palavra tem função fundamental, pois, articulada a uma melodia suave, deixa aguçar os 

sentidos e o pensamento.” Ele diz ser expressão de sensibilidade, pois a milonga une 

diferentes gostos estéticos, e, ainda que em algumas manifestações apareçam diversos 

instrumentos, pode-se dizer que é o violão o melhor amigo do compositor. 

 

Violão e voz se afinam para tratar de diferentes temas, como a saudade, a solidão, o 

trabalho campeiro e a própria composição da milonga, criando cenários inusitados. 

A milonga-canção, diferente da milonga tocada pelo acordeom e própria para 

dançar, tem um alcance que ultrapassa os limites geográficos da cultura campeira do 

interior do Rio Grande do Sul, uma vez que se materializa como um ponto de 

contato entre diferentes tendências, como os movimentos nativistas e a cultura rio-

grandense, uruguaia e argentina (DI FANTI, 2004, p. 257).  
 

De acordo com Di Fanti (2004, p. 14), essa abordagem traz para discussão não só a 

questão da identidade da milonga, como constitutiva da cultura regional gaúcha – com todas 

as influências que a particularizam, mas também a dificuldade de sua aceitação em diferentes 

espaços. 

 

Quando se fala em música gaúcha, alerta Ramil (2004), é comum vir à cabeça 
aquela que, envolvida em um cenário tradicionalista, enseja diferentes estereótipos 

cristalizados do gaúcho, muitas vezes calcados em um conjunto de “pré-conceitos”. 

Pode-se dizer que há uma restrição da figura do gaúcho, vinculada a um 

protecionismo regional e por vezes folclórico, o que dificulta a expressão do 

compositor gaúcho fora do Estado, entrando em “embate com seu estereótipo, 

terminando por evitá-lo, criticá-lo ou submeter-se a ele, quase sempre sem alcançar 

seu objetivo” (DI FANTI, 2004, p.17). 

    

Ela ainda diz que, a partir dessas observações, é possível perceber o conflito que vive 

o compositor de milonga que, embora goste de muitas coisas que o tradicionalista também 

gosta, como o campo, cavalo, gado, vestes e mate, tem uma maneira diferente de vê-las e 

resgatá-las nas suas composições musicais. Assim, este estilo musical, que surgiu nos pampas 

uruguaios e argentinos, foi tomando uma outra forma no modo de interpretar dos músicos 
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pampeanos riograndenses. Na sequência da pesquisa é definida a paisagem do pampa gaúcho 

e como ela interfere na vida e na cultura de seus habitantes.  

4.2 As planícies do Sul 

 

Angélica Kohls Schwanz (2008) ressalta que o estado do Rio Grande do Sul é, desde 

tempos remotos, conhecido por uma imagem que associa o gaúcho à paisagem do Pampa, 

caracterizada, predominantemente, por grandes extensões de terra, vegetação rasteira e gado 

pastando. O Pampa Gaúcho ou, de acordo com o IBGE, os campos do Sul do Brasil, se 

estendem por uma grande extensão de terras na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul e 

estão incluídos no bioma Pampa.  

Em princípio, o pampa compreende o imenso território que se prolonga desde a costa 

atlântica até o paredão da cordilheira dos Andes, na América Meridional. Abrange terras do 

Brasil (Rio Grande do Sul), Uruguai e Argentina. 

Para o presente trabalho é considerado como Pampa o espaço que compreende o 

extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul, que envolve uma área de aproximadamente 176 

mil km². Esta área situa-se no entorno da cidade de Jaguarão, no extremo sul do Estado, até o 

entorno da cidade de São Borja, no noroeste do RS, podendo ocorrer em outras áreas isoladas. 

Conforme Tau Golin (1999), “o pampa é geográfico e simbólico. Geográfico porque 

corresponde a um espaço específico da América do Sul. E simbólico porque sobre ele os 

homens desenvolveram culturas típicas, que demonstram modos de pensar, de sonhar, de agir 

e de se divertir”. O termo pampa é de origem indígena, e alguns autores o atribuem aos 

quíchuas. Originariamente, era utilizado para designar um território plano com pastagem. 

 

Com a ocupação das terras do Cone Sul pelos europeus, o significado de pampa 

ampliou-se e assumiu, também, o sentido de campo ou campanha. Esse amplo espaço 

geográfico, hoje denominado como pampa, possui apenas como característica 

genérica a planície, pois está cheio de serros, banhados, terrenos acidentados, rios 

caudalosos, etc. (GOLIN,1999, p.16). 

 

Em terras brasileiras, diz-se que o pampa compreende o espaço que fica ao sul da 

cordilheira que corta o estado, de leste a oeste, nos paralelos 29 e 30. Todavia, o modo de vida 

pampeano não ficou confinado à geografia. Ele se desenvolveu em quase todo o estado sul-

rio-grandense, em especial no planalto. 
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Segundo Golin (1999), “no século XIX, os termos campo ou campanha (e até mesmo 

deserto) eram mais utilizados, apesar de a expressão pampa ser encontrada em escritos de 

viajantes”.  

Ele afirma que algumas tribos indígenas, especialmente as que se tornaram cavaleiras, 

receberam a denominação de pampeanas. No Rio Grande do Sul, os charruas, minuanos, 

iarós, guenoas e, depois alguns grupos de guaranis remanescentes das estâncias missioneiras 

também eram chamados dessa forma. 

 
Entre os sul-riograndenses, a palavra pampa esteve praticamente ausente nas 
relações sociais da população interiorana. Os acadêmicos a adotaram para identificar 

as populações autóctones (nativo) indígenas oriundas da geografia uruguaia e 

argentina, em constantes migrações. 

O Pampa é também palavra simbólica, reproduzidas até os nossos dias pelos artistas 

e escritores. Utilizado na linguagem estética, a qual necessariamente não precisa 

restringir-se às regras científicas da geografia, o vocábulo pampa, em uma distorção 

do seu sentido original, geográfico e sociocultural, disseminou-se como a 

designação do “meio rural”, mais propriamente como o espaço real e imaginário da 

pecuária (GOLIN, 1999, p. 78). 

 

 

Marcelo Cervo Chelotti (2006, p. 07) afirma que, nos séculos XVII, XVIII e XIX, o 

colonizador de origem europeia ocupou e povoou gradativamente o pampa, convertendo-o em 

sua propriedade. Chelotti (2006) enfatiza que ele edificou fortalezas, vilas e cidades, mas a 

campanha permaneceu sempre com baixa demografia. 

O autor coloca que o modelo imposto pelos colonizadores extinguiu o modo de vida 

dos indígenas, promovendo genocídios ou incorporando-os marginalmente nos trabalhos 

subalternos. “Fisicamente, sobreviveram isolados em aldeias e reservas ou devido a um longo 

processo de miscigenação com negros e brancos. A população sul-rio-grandense, hoje, 

manifesta vários traços dessa herança” (CHELOTTI, 2006, p. 17). 

A partir de meados da década de 1960, ainda conforme Chelotti, o processo de 

modernização da agricultura fez com que muitos dos pequenos produtores rurais, 

principalmente da região norte do Estado, não podendo se ajustar a essa nova situação, fossem 

expropriados, tornando-se sem terras. Com a política de reforma agrária implantada pelo 

governo estadual, na década de 1990, grandes áreas até então de pecuária, foram 

desapropriadas. O autor menciona que municípios como Bagé, Hulha Negra e Santana do 

Livramento tiveram mais de 17 mil hectares destinados à reforma agrária. Desta forma, houve 

uma significativa modificação na paisagem, até então de campos e pastagens, onde a 

agricultura familiar foi intensificada. 
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Chelotti (2006, p. 11) comenta que, no ano 2000, “o agravamento da crise na produção 

pecuária no Rio Grande do Sul e a grande quantidade de latifúndios chamaram a atenção das 

empresas produtoras de celulose e papel, sendo que, muitas fazendas foram incorporadas por 

estas empresas”.  

Também pequenos produtores arrendaram parte de suas propriedades para o plantio de 

florestas de pinus e eucalipto (CHELOTTI, 2006). Assim, no final do século XX e início do 

século XXI, o autor afirma que foram vistas profundas transformações na paisagem do sul do 

Estado, o que modificou  o que se concebe como Pampa. 

  

Grandes extensões de terra que serviam à criação do gado passaram a ser utilizadas 
para o plantio de árvores para a extração da celulose, assim como para outras 

atividades agrícolas. Onde antes se via pastagem agora se vê florestas. A 

transformação não é só visual, pois também implica em mudanças na fauna e na 

flora (CHELOTTI, 2006, p. 95). 

             

  A faixa territorial existente entre o Uruguai, Argentina e Brasil conta a história dos 

três países e mostra o universo platino existente ali. É nessa geografia que está a bacia Platina, 

formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, sendo que todos eles nascem em território 

brasileiro, mas banham outros três países sul-americanos: Paraguai, Uruguai e Argentina. É 

dessa composição geográfica que se constroem muitas das características que aproximam 

esses países e o extremo Sul do Brasil. 

Conforme Marlen De Martino (2014), o conceito de “estética do frio” criado pelo 

músico, compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil chama a atenção para o fato de existir um 

elo cultural entre os países que compõem o sul da América do Sul. Isto é, o extremo sul do 

Brasil, o Uruguai e a Argentina carregam traços culturais e geográficos semelhantes. É a 

partir dessa mesma ideia que os irmãos uruguaios Drexler partem para elaborar o 

templadismo. Duas palavras diferentes, mas que se referem à mesma estética e à mesma 

paisagem. 

Ramil mostra a diferença deste lugar [região da campanha] comparado ao restante do 

Brasil, em que predomina o calor e músicas mais alegres. Já os músicos uruguaios Daniel e 

Jorge Drexler falam do templadismo a partir da ideia dos países temperados. Nas palavras de 

De Martino (2014), de acordo com Drexler “o templadismo seria o lugar onde as imagens 

especulares da natureza se apropriariam do espaço para reproduzirem, em um jogo ótico, o 

olhar estrábico das planícies” . 
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Ao se referir a “estética do frio”, Vitor Ramil (2014, p, 09) quis propor e registrar 

sonoramente a paisagem, o clima e o temperamento do homem do campo. Tudo isso foi 

traduzido pelo compasso comum entre Argentina, Uruguai e Brasil, utilizando o que ele 

intitulou de “as sete cidades da milonga: rigor, profundidade, clareza, concisão, pureza, leveza 

e melancolia” (RAMIL, 2014, p.16).  

A Estética do Frio foi gerada no Rio de Janeiro, através da televisão que mostrava 

cenas do carnaval baiano. E foi por meio da estranheza dessas cenas que Ramil refletiu sobre 

aquele calor que ao mesmo tempo se contradizia com o frio no sul do país. 

Estética do Frio, é o termo que o compositor e músico Vitor Ramil usa, quando quer 

falar sobre o contraste que existe no clima da região do pampa gaúcho. 

 

Vejo os campos cobertos pela geada na luz branca da manhã, vejo crianças 

escrevendo com o dedo nos vidros dos carros, vejo homens de pala andando de 

bicicleta, vejo águas congeladas, vejo gente esfregando as mãos, gente de nariz 

vermelho, vejo a expectativa de neve na serra, vejo o chimarrão fumegando 

(RAMIL, 2014, p. 23). 
 

Enquanto o movimento tropicalista forjou a junção, promovendo o encontro entre o 

popular e o erudito, o regional e o universal, através da bandeira do tropical, o templadismo 

contemporâneo parece possuir uma dinâmica similar, no entanto destaca as adjetivações 

características dos lugares temperados. O manifesto de Ramil defende o respeito pelo que 

denomina “olhar frio” e que encontra ecos nas descrições de Drexler. 

 De Martino ainda ressalta que a estética do frio de Ramil e o templadismo proposto 

por Drexler representariam um pensamento pioneiro em relação às particularidades dos 

homens que habitam a paisagem pampeana. 

 

As proposições estéticas salvaguardadas por Ramil e Drexler seriam a versão 
contemporânea de discussões anteriores a respeito das problemáticas que envolvem 

o homem e a paisagem. Para pensar as relações contemporâneas que compositores e 

artistas detém com o pampa, nos reportaremos a um passado recente na literatura 

platina que parece deter relações íntimas com o manifesto da estética do frio. Se 

Ramil e Drexler nos trazem uma coreografia musical e ótica da paisagem temperada 

do sul da América do Sul, podemos perceber um parentesco com os artistas e 

escritores que também se preocuparam em delinear o perfil destas paragens ( DE 

MARTINO, 2014, p. 34). 

 

 

Vitor Ramil (2004) enfatiza que “se o gaúcho é realmente diferente da concepção 

tropical do Brasil, ainda continua sendo irreversivelmente brasileiro e aquele universo frio, 

por ser parte do país, também pertencia a diversidade cultural brasileira”. 
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Ainda, de acordo com Vitor Ramil, buscando uma representação do gaúcho, lhe 

surgiram imagens frias: 

 

O gaúcho tomando seu mate, apreciando a imensidão do pampa em quadro invernal, 

o verde dos campos em contraste com o azul do céu, poucos elementos formando a 

paisagem, e lhe vieram palavras como rigor, precisão concisão, etc., todas elas 

relacionadas a um quadro limpo, com poucos elementos constitutivos, mas 

significativa. Traçando um paralelo da música coma paisagem gaúcha, Ramil 

enxerga na milonga um caminho para seguir sua concepção fria e ressalta 

características desse estilo musical (PANITZ, 2010, p. 17). 
 

 

O que o compositor buscou com a formulação da Estética do Frio foi dialogar com o 

Brasil, apresentando-se a ele a partir de sua tradição regional, como tem sido com outros 

compositores brasileiros.         

 Na busca de uma estética do frio, Vitor Ramil encontra na milonga um ritmo que 

subjazia às imagens que evocava, “assim como o gaúcho e o pampa, a milonga é comum ao 

Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, inexistindo no resto do Brasil” (RAMIL, 2004, p. 

21).            

 De acordo com Lucas Manassi Panitz (2010), do outro lado da fronteira platina, os 

músicos uruguaios Jorge e Daniel Drexler criam o termo templadismo, uma alusão ao 

tropicalismo. Templadismo poderia ser traduzido como Temperalismo ou Temperália. 

 

De fato no bojo dessa concepção, assim como na Estética do Frio, está uma 

característica que acompanha o espaço vivido, o clima e suas estações bem 

definidas, a presença de verões e primaveras, mas também de outonos e de invernos 

e suas respectivas imagens e sensações criadas, como a melancolia, por exemplo 

(PANITZ, 2010, p. 19). 

 
 

Porém, como afirma Drexler (2007, p.11), “o templadismo não seria um movimento, 

já que não tem nem pretende ter integrantes, nem tampouco tem um manifesto nem uma 

diretriz para a ação concertada de vários indivíduos com a finalidade de lograr objetivos”, e 

acrescenta também que “o mais próximo a um objetivo que se poderia ter é a vontade de 

estender pontes, de buscar coincidências a partir da diversidade” (DREXLER, 2007, p. 11). 

Por isso, ele afirma que o templadismo funciona como uma ferramenta de agitação cultural e 

como um catalisador. 

Portanto, todos estes aspectos que envolvem o povo fronteiriço, faz com que seja 

impossível separar os países do ponto de vista cultural. Além de estarem lado a lado, a 

música, a geografia e o clima os aproximam mais ainda. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

 No quinto capítulo é abordado o tema que engloba a análise do objeto em estudo, ou 

seja, a desconstrução do documentário. Procura decifrar quais emoções o cineasta quer passar 

através do som e da imagem produzida.                    

5.1 Sobre a análise fílmica 

  

 Hoje a análise fílmica é requisitada por instituições escolares e universitárias, 

concursos ou pesquisas. A análise de filme geralmente dá lugar a uma produção escrita, mas 

pode também conduzir a uma produção audiovisual. Conforme Manuela Penafria (2009, p. 

01), “a análise de filmes está presente em vários discursos sobre os filmes, sejam eles de 

caráter mais publicitário, um mero comentário, um discurso monográfico ou mesmo um 

estudo acadêmico”. Segundo ela, a análise com a qual tem-se mais contato é o da crítica de 

cinema, que é publicada em jornais e revistas.  

 

Analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo, e mais ainda, examiná-lo 

tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude com relação ao objeto-filme, que, aliás, 

pode  trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato estender seu registro 

perceptivo e com isso se o filme for realmente rico, usufruí-lo melhor. A análise de 

um filme faz com que se descubram detalhes do tratamento da imagem e do som que 

aumentam o prazer a cada vez que se revê a obra (VANOYE, 1994, p. 12). 

 

 

  Jullier e Marie (2009, p. 20) afirmam que “as ferramentas de análise servem para 

caracterizar o estilo. O termo “estilo” deve ser considerado em sentido amplo, como a arte de 

contar uma história em imagens e em sons”. Analisar um filme significa desconstruir este 

filme. A desconstrução engloba a imagem, ou seja, faz uma descrição plástica dos planos no 

que diz respeito ao enquadramento, composição e ângulo. Quanto ao som: off e in, e a 

estrutura do filme: planos, cenas e sequência. 

 

Também existe um trabalho de análise, por pelo menos dois motivos. Primeiro, 

porque a análise trabalha o filme, no sentido em que ela o faz “mover-se”, ou faz se 

mexerem suas significações. Em segundo lugar, porque a análise trabalha o analista, 

recolocando em questão suas primeiras percepções e impressões, conduzindo-o a 

reconsiderar suas hipóteses ou suas opções para consolidá-las ou invalidá-las 

(VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 12). 
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Penafria (2009, p. 03) coloca que “numa primeira abordagem, a análise aparenta ser 

uma atividade banal que pode ser praticada por qualquer espectador sem que o mesmo se veja 

obrigado a seguir um determinado enfoque ou uma determinada metodologia”.  

Vanoye e Goliot-Lété (1994, p. 31) dizem que “o primeiro contato com o filme, a 

primeira visão, traz toda uma profusão de impressões, de emoções e até de intuições, se já nos 

colocamos em uma atitude “analisante”. O objetivo da análise é então, o de explicar e 

esclarecer o funcionamento de um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se 

de uma atividade que separa os elementos. E após a identificação destes elementos é 

necessário perceber a articulação entre os mesmos. 

 

Ora, não se quer dizer que a análise deve suprimir esses primeiros aportes, que 

correm o risco de, a seguir, tornarem-se preciosos. De fato, impressões, emoções e 

intuições nascem da relação do espectador com o filme. A origem de algumas delas 

podem evidentemente dizer mais do espectador que do filme (porque o espectador 
tende a projetar no filme suas próprias preocupações). O filme, porém, permanece a 

base na qual suas projeções se apoiam (VONOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 31). 

 

 

Segundo Vanoye e Goliot-Lété (1994. p.09), “analisar um filme ou um fragmento é, 

antes de mais nada, no sentido científico do termo, assim como se analisa, por exemplo, a 

composição química da água, decompô-lo em seus elementos constitutivos”. A definição do 

contexto e do produto final é, portanto, indispensável ao enquadramento da análise. 

 

Como se deve ter compreendido, a desconstrução equivale à descrição. Já a 

reconstrução corresponde ao que se chama com frequência a “interpretação”. Muitas 

vezes, tem-se o hábito de considerar a interpretação como extrapolação com relação 

ao filme. Ora, caso seja concebida, ao contrário, como um movimento centrípeto em 

direção ao filme. Qualquer perigo de cair na interpretação selvagem é afastado 

(VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 15). 

 

 Jullier e Marie (2009, p. 15), dizem que “não existe um código indecifrável, receita, 

milagrosa ou método rígido. Aliás, muitos filmes exigem menos ser lidos ou analisados como 

mensagens cifradas do que ser sentidos, experimentados carnalmente, ou quase.” De qualquer 

modo, o analista deve estabelecer um dispositivo de observação do filme se não quiser se 

expor a erros. 

 

As análises, enfim, são feitas sobre sequências e não sobre filmes inteiros: falar do 

filme em sua globalidade é certamente o exercício mais habitual de interpretação 

(nas conversas do cotidiano ou nos jornais), mas esse exercício supõe ir mais longe 

da mecânica íntima da narração fílmica e dos detalhes da cenografia, o que 

justamente faz o encanto da leitura “fina” do cinema. Aliás, as análises são 
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construídas prioritariamente sobre o que o leitor pode ver diretamente por 

intermédio dos fotogramas reproduzidos, por exemplo, o enquadramento, a posição 

da câmera (JULLIER E MARIE, 2009, p. 17). 

 

 

Jullier e Marie (2009) também abordam o assunto sobre o ponto de vista e comentam 

que ele “é apresentado antes de tudo pela localização da câmera. É o ponto de observação da 

cena, aquele de onde parte o olhar.” Sendo assim, cada diretor tem um modo muito particular 

de desenvolver um filme, e cada espectador interpreta de uma maneira ao assisti-lo. 

 

As ferramentas da análise servem para caracterizar o estilo. O termo “estilo” deve 

ser considerado em sentido amplo, como a arte de contar uma história em imagens e 

em sons: [...] compreende a escolha dos atores e dos cenários, as regulações 

técnicas, a disposição dos pontos de vista e dos pontos de escuta, etc. Tudo é 

importante em matéria de estilo: a abertura da objetiva e a cor do papel pintado atrás 

do ator, a rapidez do travelling e o vaso de flores embaixo, à esquerda (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 20). 

 

Especificamente nesta pesquisa trabalha-se com a análise fílmica no documentário A 

Linha Fria do Horizonte, que traz a milonga como elemento central da sua narrativa. A 

milonga é uma linha musical que está ligada ao pampa e se reflete na obra de cancioneiros do 

sul do Brasil, Argentina e Uruguai. É um estilo que durante muitos anos foi censurado por sua 

raiz interiorana, e que tem sua tradição enraizada em várias partes da América Latina e na 

Espanha. A partir deste contexto, esta pesquisa busca saber como o documentário articula a 

paisagem do pampa e a milonga para construir uma identidade de um estilo de música 

regional.           

 O objetivo é analisar a construção da identidade de um estilo musical próprio do 

pampa no documentário A Linha Fria do Horizonte. Classificações como estética do frio, 

templadismo ou subtropicalismo ajudam a pensar esta questão. 

Também se quer saber quais são as características identitárias que o documentário 

apresenta como sendo do pampa, descrever os elementos da milonga que unem um grupo de 

músicos em torno desse estilo musical e finalmente compreender que vozes o documentário 

articula e que modo de representação é utilizado para compor a narrativa do mesmo. Para isso, 

é preciso elencar categorias de análise para compreender como esta identidade é posta no 

documentário, que estão elencadas nas vozes e modos de representação, na construção da 

identidade e na paisagem geográfica.  
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5.2 A Linha Fria do Horizonte 

 

O documentário A Linha Fria do Horizonte mostra a cultura, os hábitos e os costumes 

nas fronteiras entre os países Brasil, Argentina e Uruguai, enfatizando a milonga. Para isso, o 

diretor Luciano Coelho convidou um grupo de músicos destes países para participarem do 

documentário. No decorrer do filme, nota-se que mesmo existindo uma fronteira geográfica 

separando estes territórios, as pessoas que ali vivem ignoram esta divisão e compartilham uma 

mesma identidade. 

Em função dessas característica, pode-se trazer à memória fatos políticos, como, por 

exemplo, no final dos anos de 1980, quando o governo brasileiro anunciou que teria um 

mercado de livre comércio entre os países que compunham a América Latina. Contudo, essa 

integração proposta pelo Mercosul não ocorreu, da mesma forma como ela nunca se referiu a 

um envolvimento sociocultural que abrangesse estes três países. É claro que não serão 

assinaturas de chefes de estado que garantirão a integração sul-americana, mas foi nesse 

espaço que a cultura popular tratou de construir essa integração. 

O documentário A Linha Fria do Horizonte registrou esse encontro cultural através da 

música, que tem como protagonistas o uruguaio Jorge Drexler e o brasileiro Vitor Ramil. 

Além deles, ainda conta com a participação dos músicos Daniel Drexler, Kevin Johansen, 

Richard Serraria, Carlos Moscardini, Marcelo Delacroix e Pablo Grinj, entre outros. No filme, 

é bastante visível um casamento harmonioso e elegante entre paisagem e som, indo ao 

encontro com a estética do frio criada por Vítor Ramil.  

Essa estética que Ramil se refere é a paisagem do pampa gaúcho no inverno do Sul do 

Brasil. Uma visão única de planícies e rios congelados que ao longe mostra a silhueta de um 

homem a cavalo. 
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Figura 1 - Músicos integrantes do documentário 

 

Além disso, o documentário mostra a música urbana feita por estes músicos. Estilo 

musical que por muitos anos foi ignorado, por ser uma música feita no interior, mas que tem 

uma linha melódica autêntica, sem influências, com sotaque próprio, porém que continua 

rotulada como sendo exclusivamente do Sul.  

A fotografia, assinada por Hans Stempel, é um dos pontos interessantes no 

documentário. Principalmente, quando mostra cenas externas e em pleno inverno. O contraste 

da luz solar  com os campos cobertos de gelo dá uma sensação de paz e harmonia para quem 

assiste ao filme, isto porque não tem nenhum obstáculo que interfira no olhar, a não ser o 

horizonte e o barulho do vento.  

Outro tema também muito presente no filme é a milonga, que serve de “diálogo 

musical” entre os artistas. Quando faz-se referência ao diálogo  é para explicitar o 

entrosamento musical que acompanha estes músicos. Isto porque a milonga é composta por 

letras tristes e melancólicas e ainda enfatiza os lugares que vivem estes compositores. Por 

isso, em todas as composições que aparecem no documentário nota-se a mesma linha de 

pensamento dos artistas, por isso a compreensão do documentário como um “diálogo”.    

O filme está dividido em três partes de acordo com a sua produção, que foi realizada 

em três países diferentes. Foram feitas filmagens em Buenos Aires (Argentina), Montevidéu 

(Uruguai) e na cidade de Pelotas (Brasil). 

Na Argentina foram mostradas cenas de shows em casas de espetáculos, dos artistas 

que participaram do filme e também depoimentos pessoais que dizem como este grupo de 

músicos se encontrou e de que maneira trocam informações musicais. 
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Já em Montevidéu, são mostrados os principais bairros da cidade, passando pela região 

portuária e também por bares onde estes artistas se apresentam. E novamente são colhidos 

depoimentos desses músicos falando de como surgiu a cidade e quais suas influências 

arquitetônicas. 

A terceira parte, como foi mencionado anteriormente, é filmada no município de 

Pelotas. Além de mostrar a cidade propriamente dita, também foram feitas cenas do pampa 

gaúcho e do inverno rigoroso do Rio Grande do Sul, nas palavras de Vitor Ramil. No total, 

foram mais de 120 horas de gravação que resultou em um trabalho que mostra a mescla de 

hábitos e costumes de uma região formada por três fronteiras. 

 

5.3 Os acordes da fronteira: vozes e modos de representação 

 

Para analisar o documentário, trabalha-se com o conceito de “voz do documentário”, 

isto é, todo o documentário tem a sua voz própria, expõe um ponto de vista singular sobre 

determinado tema. Para isso, são utilizadas imagens e sons, cada um representando ao seu 

modo como o documentarista quer falar sobre o tema proposto. “A voz do documentário pode 

defender uma causa, apresentar um argumento, bem como transmitir um ponto de vista.” 

(NICHOLS, 2005, p. 73). A voz revela a vontade de mostrar a realidade daquele momento, e 

ainda atesta o caráter do cineasta. 

 

Existem vários fatores, pontos de vistas e singularidades que marcam a produção de 

um documentário. A ideia do diretor, o time do diretor de fotografia, os 

enfrentamentos (geralmente positivos) que surgem no momento das entrevistas, as 

situações do acaso e as improvisações que estas situações sugerem a arte da 

montagem. Todos esses elementos dão aos documentários uma “voz” (BORBA, 
2014, p. 103). 

 

 

Na Linha Fria do Horizonte isto parece ser bem nítido, porque cada momento de 

gravação, as pessoas que trabalham no documentário demonstram um profissionalismo muito 

grande. Principalmente na hora de jogar com as cores e contrastes do filme. 

Segundo Nichols, (2005, p.73), “como representação tornam-se uma voz entre muitas 

numa arena de debates e contestação social. O fato de os documentários não serem uma 

reprodução da realidade dá a eles uma voz própria”. A voz está claramente relacionada ao 

estilo, à maneira pela qual um filme, de ficção ou não, molda seu tema e o desenrolar da trama 

ou do argumento de diferentes formas, mas o estilo funciona de forma diferente no 
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documentário e na ficção.         

 Conforme Borba (2014, p.96), “o documentário expõe um ponto de vista sobre esse 

real, e são estes pontos de vistas, estas maneiras singulares de falar sobre algo que constituem 

a “voz” do documentário”. 

Em se tratando de sons, o documentário busca, de uma forma bastante explícita, 

mostrar a origem de um estilo musical que é encontrado na fronteira entre os países Uruguai, 

Argentina e Brasil. Ainda consegue extrair dos compositores as inspirações que os levam a 

compor a milonga. 

Os artistas que fazem parte deste filme cantam e tocam seus instrumentos, alguns 

somente dedilham o violão com uma sutileza maestral, mas todos eles compartilhando o 

mesmo estilo, criando assim um som único, ou seja, uma identidade musical.  

Através das imagens, o diretor compõe a fotografia de forma a mostrar como o clima e 

a paisagem contribuem quase que instantaneamente para que os artistas participantes tenham 

a mesma percepção ao falarem de seus hábitos, costumes e cultura. Nichols (2005, p.76) 

comenta que “a voz do documentário transmite qual o ponto de vista social do cineasta e 

como se manifesta esse ponto de vista no ato de criar o filme”. 

O diretor usa muito o plano geral para compor as imagens do pampa deixando a figura 

humana ocupando um espaço reduzido na tela, entretanto, muda para planos mais fechados 

quando os artistas estão dando um depoimento ou quando quer mostrar os lugares onde são 

feitas as entrevistas. Ao enquadrar as planícies, existe um contraste de cores entre o azul do 

céu, o verde dos campos e a variedade de cores do resto da vegetação. 

 

 

Figura 2 - Planície pampeana 
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 A conclusão que se chega ao assistir o documentário, é que a voz mais forte usada 

pelo diretor é a que mostra imagens do pampa. Através dela pode-se ter uma ideia do quanto 

os povos destes três países se identificam culturalmente, isto porque as planícies que formam 

este pampa servem de inspiração para a composição da milonga, estilo musical que existe 

somente nesta região.  Outra voz marcante no filme é o som, usado de modo direto e em 

alguns momentos como trilha. Este tipo de voz mostra mais uma característica desses três 

povos, ou seja, além da música eles têm em comum um dialeto próprio. 

             Quanto ao modo de representação do documentário, o diretor, através da fotografia 

que mostra os campos gelados e das próprias entrevistas com os músicos que falam como são 

compostas suas canções, utilizou-se do modo expositivo para se fazer entender. A paisagem 

do pampa gaúcho no inverno rio-grandense vem ao encontro do que o diretor quer mostrar 

neste trabalho. 

 

 

Figura 3 - Lençol de geada nos campos do Sul 

 

5.4  A Identidade dos pampas 

 

Como lembra Silva (2000, p. 13), “para compreendermos como a identidade funciona, 

precisamos conceitualizá-la e dividi-la em suas diferentes dimensões.” A identidade e a 

diferença têm que ser rigorosamente produzidas. Elas não são coisas do mundo natural ou de 

outro mundo, mas do mundo cultural e social. São as pessoas que a criam no contexto de 

relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais. 
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Com frequência a identidade envolve reivindicações essencialistas sobre quem 

pertence e quem não pertence a um determinado grupo identitário, nas quais a 
identidade é vista como fixa e imutável. Algumas vezes essas reivindicações estão 

baseadas na natureza: por exemplo, em algumas versões da identidade étnica, na 

“raça” e nas relações de parentesco. Mas frequentemente, entretanto, essas 

reivindicações estão baseadas em alguma versão essencialista da história e do 

passado na qual a história é construída ou representada como uma verdade imutável 

(SILVA, 2000, p. 14). 

 

Neste documentário também é citada a identidade pampeana. Esta identidade como 

pode-se notar ao assisti-lo, está presente nos três países. Para afirmar isto, realizou-se uma 

análise da geografia que compõe o Brasil, Argentina e o Uruguai. São planícies imensas quase 

sem nenhum relevo, e todo este ecossistema é formado por banhados, várzeas e animais, 

quase a maioria da mesma espécie. O clima é o mesmo nos três países, isto é perceptível ao 

observar o filme. 

 

Figura 4 - Integração entre homens e animais no pampa 

 

As imagens vistas no documentário, em determinados momentos, podem levar o 

espectador a “uma viagem,” na qual “ele” se insere na paisagem dando a impressão de se estar 

vivendo aquele momento. Principalmente nas imagens que retratam o pampa, nesse momento, 

na hora da filmagem se nota um silêncio imenso. Este silêncio só é quebrado pelo grito do 

quero-quero, ave símbolo desta parte do Brasil. 

O documentário ainda articula a paisagem do pampa e a milonga para construir uma 

identidade de um estilo de música regional. Esta identidade é nitidamente notada  ao se ouvir 
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a letra das composições musicais, quase todas elas falando de solidão, saudade, lembrança dos 

mais diversos lugares e serem letras que protestam e reivindicam alguma coisa. 

O cineasta também mergulha nos ambientes onde os músicos costumam se apresentar, 

ou seja, bares, teatros e, em certos casos, até na própria residência do entrevistado, dando a 

impressão de querer colocar o espectador como parte das entrevistas realizadas. 

  

 

Figura 5 - Jorge Drexler sendo entrevistado. 

 

Na parte cultural, o documentário mostra que existe uma linguagem própria nas 

fronteiras desta região. O modo de vestir e o gosto pelo chimarrão também são os mesmos, 

principalmente na região da campanha onde vive o gaúcho propriamente dito. Indivíduo este 

encontrado nas fazendas de criação de gado, que tem como seu aliado o cavalo, usado para a 

lida campeira.           

  Ainda, ao analisar questões culturais deste território, a milonga é o argumento para a 

produção do documentário e traz marcadamente, tanto nas letras quanto nas notas musicais, o 

que se entende como identidade pampeana.  

A identidade pampeana esta diretamente ligada a gêneros musicais, formas e estilos de 

poesia. Assim, este trabalho buscou compreender de maneira mais ampla, como o 

documentário contribui para construir a identidade da milonga como um estilo musical 

oriundo dessa região específica. O compartilhamento de hábitos, costumes e estilos de vida 

entre o Rio Grande do Sul e os países do Prata, contribuíram para a criação de um cenário 

comum aos habitantes desta região, o Pampa, e para este estilo musical. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta da pesquisa tem o intuito de saber quais são as características identitárias 

que o documentário apresenta como sendo do pampa, descrever os elementos da milonga que 

unem um grupo de músicos em torno desse estilo musical, compreender que vozes o 

documentário articula e quais modos de representação são utilizados para compor A Linha 

Fria do Horizonte.          

 As imagens da imensidão do pampa e do inverno gelado desta região mostram como 

esses elementos influenciam na hora desses artistas comporem suas canções. Cada músico 

tem uma maneira particular de compor sua música, mas a inspiração que os leva a escrever 

suas letras é praticamente a mesma. Em quase todas as letras da milonga tem algo de 

melancólico, de tristeza, também fala muito de solidão e de saudade. Isso levou estes músicos 

a criarem o conceito de estética do frio ou templadismo. 

As entrevistas usadas no documentário foram realizadas na maioria das vezes, nos 

locais de filmagem, explorando com muito bom gosto a paisagem do pampa, todas elas com 

som ambiente e a trilha sonora é basicamente os próprios músicos cantando. 

Em uma destas entrevistas na qual era entrevistado o músico Vitor Ramil, lhe foi 

perguntado se ele não sentia que estava produzindo música a margem dos grandes centros, ou 

seja, longe do mercado fonográfico e das grandes redes de televisão? O qual respondeu: “ Eu 

não estou a margem de um centro. Eu estou no centro de uma outra história.” 

Outra revelação interessante no documentário, é que as milongas composta por  Ramil 

influenciaram diretamente muitos músicos argentinos e uruguaios, dentre eles os irmãos Jorge 

e Daniel Drexler que incorporaram em sua música um jeito gaúcho de tocar a milonga. 

Como este objeto de estudo trata objetivamente deste estilo musical, um dos artistas 

participantes descreve a milonga como uma música híbrida. Com muitos elementos da música 

europeia, neste caso em relação a orquestração, começando pelo violão. Conta com elementos 

árabes quando usado o Oud (instrumento de cordas do norte da África) e ainda está muito 

ligada com a música judia e balcânica (região localizada a sudoeste da Europa) por ter um 

compasso musical na base do 3X3X2. 

No depoimento de Marcelo Delacroix, ele afirma que a milonga feita por Vitor Ramil, 

soa como algo universal, ou seja, não fica fechada exclusivamente no regionalismo. Comenta 

ele: “Escutamos como se fosse uma música contemporânea.” 
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 O documentário também chama muito a atenção quando se refere a identidade que 

une estes povos fronteiriços e cita como exemplo o chimarrão. Hábito cultuado em todo o 

Uruguai, assim como uma boa parte da Argentina também o faz. Porém no Brasil, somente no 

Rio Grande do Sul as pessoas tem este costume. 

A junção dessas vozes dá forma ao modo de representação do documentário, que é o 

modo expositivo, o qual de acordo com Nichols (2005), “dirige-se ao espectador diretamente, 

com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um argumento ou recontam a 

história.” 

 No decorrer da pesquisa, percebi claramente que o meu modo de assistir a um filme 

mudou consideravelmente, pelo fato de ficar mais atento ao que se refere a ângulos de 

filmagem, à fotografia, à trilha sonora escolhida para ser usada no momento certo e, 

principalmente, do cuidado que os diretores têm para não tornar cansativo o tema que está 

sendo mostrado. 



42 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BORBA, Marcos. Documentários de Fronteiras Brasil/Uruguai: Marcas de Identidades 

(In)Comuns: Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS), 2014. 

CHELOTTI, Marcelo Cervo, (Re)visitando a Geografia Agrária de Raymond Pébayle: 

interpretações sobre o espaço agrário gaúcho. Disponível em: 

www.campoterritorio.ig.ufu.br/include/getdoc.php. 

DE MARTINO, Marlen. O Templadismo e as Imagens do Pampa. In: 23º Encontro da 

ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”, Belo Horizonte – MG, 2014. Disponível em: 

http://www.anpap.org.br/anais/2014/ANAIS/simposios/simposio10/Marlen%20De%20Martin

o.pdf. 

DI FANTI, Maria da Glória Corrêa. Identidade, alteridade e cultura regional: a 

construção do ethos milongueiro gaúcho. Disponível em: 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/1682/1363. 

GOLIN, Tau. O Povo do pampa: uma história de 12 mil anos do Rio Grande do Sul para 

adolescentes e outras idades . Passo Fundo: Ediupf, Porto Alegre: Sulina, 1999. 

HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tradução, Guaracira Lopes 

Louro – Rio de janeiro DP&A,2005. 

JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. Lendo as imagens do cinema.  tradução de Magda 

Lopes – São Paulo : Editora Senac São Paulo, 2009. 

NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. Campinas SP. Papirus. 2005. 

PANITZ, Lucas Manassi. Por uma geografia da música: o espaço geográfico da música 

popular platina. Porto Alegre: UFRGS/PPGEA, 2010. 

PENAFRIA, Manuela. Análise de Filmes - conceitos e metodologia(s). In: VI Congresso 

SOPCOM, Lisboa, 2009. Anais eletrônicos... Lisboa, SOPCOM, 2009. Disponível 

em: http://www.bocc.uff.br/pag/bocc-penafria-analise.pdf 

RAMIL, Vitor. A estética do frio conferência de Genebra. Porto Alegre: Satolep, 2014. 

RAMOS, Fernão. Mas Afinal.... o que é mesmo documentário. São Paulo – Editora Senac,     

São Paulo, 2008. 

SCHWANZ, Angélica Kohls; ZANIRATO, Silvia Helena. A transformação da paisagem no 

pampa gaúcho e a constituição das memórias. Disponível em: 

http://www.dge.uem.br/semana/eixo8/trabalho_33.pdf. 

http://www.campoterritorio.ig.ufu.br/include/getdoc.php
http://www.anpap.org.br/anais/2014/ANAIS/simposios/simposio10/Marlen%20De%20Martino.pdf
http://www.anpap.org.br/anais/2014/ANAIS/simposios/simposio10/Marlen%20De%20Martino.pdf
http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/1682/1363
http://www.bocc.uff.br/pag/bocc-penafria-analise.pdf
http://www.dge.uem.br/semana/eixo8/trabalho_33.pdf


43 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.) Stuart Hall, Kathryn Woodward. Identidade e Diferença – 

Petrópolis – RJ, Vozes 2000. 

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Tradução de 

Marina Appenzeller. – Campinas, SP: Papirus, 1994.  

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In:        

HALL, Stuart. Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tradução: 

Tomaz Tadeu da Silva – Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 


