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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo fazer um estudo sobre a percepção da diversidade utilização do instrumento 

acordem no documentário “O Milagre de Santa Luzia”. O filme faz uma viagem musical pelo Brasil, conduzida 

pelo músico Dominguinhos que reúne depoimentos dos mais representativos sanfoneiros do Brasil. A 

problemática colocada em questão é: quais os recursos cinematográficos utilizados para melhor identificar cada 

região, e assim mostrar a diversidade cultural em um país, representada por um instrumento musical, em regiões 

com culturas, e influências musicais distintas. No referencial teórico destacam - se conceitos sobre história do 

acordeom, chegada do acordeom no Brasil  e suas denominações regionais, além das noções de documentário e 

Road Movie. O documentário conta com a presença dos personagens (reais) Luiz Gonzaga (o rei do baião) , José 

Domingos de Morais (Dominguinhos), Dino Rocha (pantaneiro) e Renato Borghetti todos  identificados com os 

diferentes instrumentos: acordeom, gaita ou sanfona.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Acordeom; Cultura regional; diversidade cultural; documentário. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to make a study on the perception of cultural diversity in the documentary "The Miracle of 

Santa Luzia". The film is a musical journey through Brazil, led by Dominguinhos musician who gathers 

testimonies of the most significant accordionists of Brazil. The issue into question is: what are the 

cinematographic resources used to better identify each region, and thus show the cultural diversity in a country, 

represented by a musical instrument, in regions with cultures and different musical influences. In theoretical 

stand - up concepts about the history of the accordion, the accordion arrival in Brazil and its regional 

denominations, besides the notions of documentary and Road Movie. The documentary features the presence of 

the characters (real) Luiz Gonzaga (the king of the balloon), José Domingos de Morais (Dominguinhos), Dino 

Rocha (Pantanal) and Renato Borghetti  all identified with different instruments: accordion, harmonica or 

accordion. KEYWORDS: Accordion; Regional culture; cultural diversity, documenta
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho final de graduação tem como título “os caminhos do acordeom: 

uma percepção do instrumento musical no documentário “o milagre de santa luzia”. O 

documentário em quesão é um filme brasileiro de 2008 roteirizado e dirigido por Sérgio 

Roizenblit. A direção de fotografia é do próprio cineasta e de Reinaldo Martinucci  e aborda o 

tema da diversidade cultural no cinema através de um instrumento musical. O objetivo geral 

deste trabalho é identificar quais as estratégias que melhor identificam cada região 

procuramos analisar, quatro personagens oriundos de diferentes regiões do Brasil, (Nordeste, 

Centro Oeste, Sudeste e Sul), no filme documentário” O milagre de Santa Luzia”.  

Com base no documentário acima citado, a pesquisa terá como objetivo geral fazer 

uma explanação sobre a percepção da diversidade cultural, comparando as cenas analisadas e 

avaliando quais recursos melhor identificam cada região. Seus objetivos específicos serão 

analisar quais os recursos cinematográficos que identificam cada região, entender como um 

instrumento musical pode agregar, influenciar e identificar culturas regionais. Visará, 

também, estabelecer qual a relação existente entre os ritmos que identificam cada região com 

o cenário e o cotidiano em que vivem, também destacar os recursos que melhor identificam 

cada região bem como cronometrar quais as partes mais importantes, segundo nosso ponto de 

vista, após muito ler e pesquisar sobre o tema.  

Definidos o objetivo geral e o específico partimos para o problema que conduz o 

presente trabalho é: Quais os recursos cinematográficos utilizados para melhor identificar 

cada região, e assim mostrar a diversidade cultural em um país, representada por um 

instrumento musical, em regiões com culturas, e influências musicais distintas. 

A escolha por este tema surgiu da minha proximidade com o instrumento, pelo fato de 

eu tocar acordeom desde muito cedo por influência do meu pai, dos meus tios, e assim saber o 

quanto o acordeom e a música fazem diferença na vida das pessoas. A escolha pelo 

documentário se deu em função da sua temática (as trilhas do acordeom no Brasil) e os 

personagens reais, que são instrumentistas destacados no cenário musical brasileiro. 

Acreditamos que duas manifestações artísticas, música e cinema, são excelentes formas de 

aproximação para um estudo de trabalho final de graduação em Jornalismo.  
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2 RECUPERAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1 A história do acordeom 

 

           Acordeom e corruptela: Acordeom vem do alemão akkordium, pelo francês acordéon. 

E Sanfona vem do grego symphonia, pelo latim symphonia. 

O acordeom foi criado na China por volta de 3000 a. C., popularmente chamado de 

sanfona e gaita é um instrumento musical AEROFONE, composto por palhetas livres, fixadas 

em pequenos suportes de madeira chamados de castelos. O som é criado quando o ar que está 

no fole e passa pelos pequenos tubos existentes nos castelos que o direcionam até as palhetas, 

com a pressão do ar as palhetas vibram e formam o som. O movimento do ar é controlado 

pelo movimento do fole, feito com a mão esquerda. 

  Atualmente existem três tipos básicos de acordeões, que são: o de teclados, gaita 

pianada, gaita-ponto, ou duas conversas, voz trocada, oito socos, gaita-de-botão, entre tantos 

nomes, e o bandoneon.1 

O acordeom atual é considerado um instrumento de grande versatilidade, podendo 

ser usado nos mais diferentes ambientes e mais diversos gêneros musicais, 

principalmente nas músicas dançantes. É um instrumento que alia a execução da 

melodia e da harmonia, simultaneamente, com variações de timbres, trazendo 

inúmeras possibilidades musicais, devido à riqueza e aperfeiçoamento nele 

constituídos. A beleza de sua sonoridade, juntamente com a praticidade do manuseio 

e transporte, além da fácil aprendizagem, tornou o acordeom um instrumento muito 

popular em todo o mundo. Neste contexto, podemos incluí-lo como uma alternativa 

na construção do processo de ensino e aprendizagem do futuro educador musical. 

(PEREIRA,2013, P.77) 

 

           Acordeom com teclado ou piano: Esse instrumento é composto por um teclado 

de um piano, posicionado na vertical aonde as notas mais graves ficam em cima e as agudas 

embaixo, e no lado esquerdo fica a disposição dos baixos, que podem variar em número 

conforme o tamanho do instrumento. 

Gaita de botão, gaita ponto: A gaita de botão é similar ao acordeom piano, porém ao 

invés do teclado no lado direto possui botões ao invés de teclas, talvez sendo essa uma das 

razões de ser chamada de gaita de botão, gaita botoneira, oito baixos, voz trocada, duas 

conversas, duas ilheiras, etc. 

                                                           
1 Disponivel em Wikpédia 
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A gaita de botão é um instrumento de difícil execução, pois as notas são diferenciadas 

no abrir e fechar do fole. Um único botão dá a mesma nota ao abrir e fechar do fole, que é 

marcado com um ponto preto, por esse caso denominado gaita ponto, também possui de uma 

a três fileiras de botão na mão direita. 

Os Baixos: Os baixos são o botões tocados com a mão esquerda, eles exercem a 

função de baixo, ou a mão esquerda em um piano, formando notas, e acordes, em determinado 

ritmo da música. O baixo ou a baixaria que determina o ritmo de acompanhamento do que 

está sendo tocado na mão direita, além de acompanhador pode ser tocado uníssono, fazendo 

frases junto com a mão direita. 

Os registros : São teclas que alteram o som do instrumento, alternando quais oitavas ( 

mesma nota no intervalo de oito teclas) são tocadas. Ficam acima das teclas, no caso do 

teclado ou então próximos ao fole ou no caso dos baixos, ficam do lado do fole, na parte 

esquerda. 

 

 

2.2 A chegada instrumento ao Brasil 

               

De acordo com o Blog do Acordeom (2012), Os primeiros registros da presença do 

instrumento no Brasil aparecem mais de 30 anos depois de sua fabricação, e são do tempo da 

guerra do Paraguai, que ocorreu por volta de 1864. Acabou ficando mais popular no Brasil 

próximo do final do século XIX, trazida pelos imigrantes italianos. Foi um instrumento feito 

principalmente para a dança.  

        No campo, os acordeonistas animavam bailes de aldeia em aldeia por toda a Europa e 

também no Brasil, principalmente no sul e no interior. No Brasil, também tiveram grande 

destaque os acordeões Todeschini, fabricados na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande 

do Sul.2 

Para Bueno (2009), Pode se dizer que, no Brasil, o acordeom foi muito difundido. Na 

década de 1950, era comum encontrar até dois acordeons na mesma casa. Esse instrumento 

com várias configurações se adaptou a culturas de todos os povos do globo, tanto na música 

popular folclórica quanto na erudita. Nos anos 1960, com o fortalecimento do rock, o 

acordeom perdeu força, e trinta e duas fábricas faliram. 

 

                                                           
2 Diponivel em Acordeon-rs.blogspot.com.br/p/história.html 
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O acordeom chegou ao Brasil, vindo da Europa, junto com os imigrantes italianos e 

alemães nos finais do século XIX, que trouxeram consigo a cultura do uso deste 

instrumento nos mais diversos meios sociais e culturais do país. Este fato fez com 

que surgissem escolas e/ou conservatórios de música que formavam acordeonistas, 

gaiteiros ou sanfoneiros, nomenclatura ou denominação essa que é usada no Brasil 

conforme a região. (PEREIRA,2013, P.79) 

 

 

 

Hoje não resta nenhuma fábrica no país. Contudo, ainda são fabricados na Itália 

acordeons modernos e sofisticados, e com certeza essa cultura não vai perecer, pois hoje este 

instrumento está difundido e apreciado em todas as classes sociais, tanto nas festas populares, 

quanto nas orquestras, e sendo muito bem executado por acordeonistas amadores e 

profissionais. 

 

O acordeom está presente no nosso meio desde a chegada dos imigrantes europeus 

ao Brasil, principalmente os italianos e os alemães. Assim como o violão, a flauta 

doce, o canto e os instrumentos de percussão, o acordeom pode ser uma boa 

ferramenta na educação musical, principalmente no Rio Grande do Sul, onde está 

inserida no contexto da música regional, nos centros de tradições e no folclore. 

(PEREIRA,2013, P.76) 

 

Nas diferentes regiões por onde passou, o acordeom foi ganhando características 

pessoais do local, assim como diferentes denominações: sanfona, no Nordeste; gaita, gaita de 

foles, no Sul. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A linguagem cinematográfica 

 

Quando estudamos a linguagem cinematográfica de planos e movimentos, fazemos 

referência, em primeiro lugar, a um conjunto de sinais empregados em uma forma de 

comunicação. Esta é a definição mais elementar de linguagem.  

A linguagem do cinema não se restringe apenas à narrativa da estória, mas também 

ao visual. A linguagem visual do cinema é composta por todos os elementos que 

compõem as cenas, e também pela escolha da sequência destas cenas. Essa escolha 

da sequência das cenas feita por um diretor é chamada de montagem. (PILLA 2010) 

 

Pilla (2010), Citado por Pereira (1980, p. 51) Refere que “há três tipos de movimento 

“imaginal” cinematográfico: um, dentro do enquadramento, outro, por deslocação de 

enquadramento, e um terceiro, provocado pela conjunção de imagens: é a montagem”. O 

movimento dentro do enquadramento, diz respeito ao modo como é exibida a ação. Podemos 

exibir a ação na mesma velocidade em que ela foi filmada, desta forma, o mesmo tempo que 

uma ação demorou para ser realizada ela será exibida. Ou então, podemos produzir uma 

alteração da reprodução plástica do movimento, dando um efeito de “retardamento” ou 

“aceleração” do movimento. 

O mundo do cinema possui uma linguagem própria com um vocabulário altamente 

especializado, que se formou durante os últimos cem anos, assimilando as mais 

diversas conquistas tecnológicas, desde os primitivos equipamentos de captação e 

projeção de imagens até os modernos softwares de produção gráfica para efeitos 

especiais. Essa língua, falada e escrita pelos habitantes do planeta cinema, tem 

diversas dicções, diferentes dialetos - os quais provêm, contudo, de dois idiomas 

básicos: o francês e o inglês. Os cinéfilos de todo o mundo assimilaram o idioma 

francês porque foram os irmãos Lumière os inventores do cinematógrafo, o primeiro 

aparelho de projeção de imagens para uma platéia, substituindo os aparelhos de 

projeção individual - invento devidamente patenteado em 1895; e também porque 

foram franceses os primeiros teóricos a sistematizar o vocabulário da nova arte. ( 

MOURA, 2008, P . 58). 
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Munsterberg in Xavier (2003), Citado por Santos (2011, p.15), diz que a linguagem 

cinematográfica não reside apenas naquilo que é mostrado, mas principalmente naquilo que é 

sugerido: “A relação entre mente e as cenas filmadas adquire uma perspectiva interessante à 

luz de um processo mental”. 

O cinema e a televisão utilizam dois meios para estabelecer a comunicação: a imagem 

e o som.  

A música e os sons diegéticos são usados nos filmes para produzir certos 

significados, tanto aumentando o sentido de realidade quanto ampliando o estado 

emocional produzido por determinadas cenas. A música é utilizada para reforçar 

e/ou revelar as emoções e sentimentos. ( FABRIS, 2008, P 127) 

 

      O som se divide em três categorias: locução, trilha sonora e efeito sonoro. Já a 

imagem, assunto deste capítulo, constrói sua comunicação de duas formas: pelo conteúdo da 

imagem e pela forma com que captamos este conteúdo. O conteúdo é responsável pelo sentido 

lógico e racional. A forma potencializa ou minimiza a dramaticidade do conteúdo.  

       Amaral (2006), citado por Opolski (2015, p, 2) explica que som no cinema é um 

som artificial, gravado e reproduzível. É um elemento não vivo. Pela captação pelo microfone 

é um som ampliado em todas as suas nuances e pode ser modificado artificialmente. É uma 

matéria prima que pode ser esculpida e trabalhada (pelo ator, diretor, montador e 

fonoaudiólogo) na busca de significações, em sua relação com os demais elementos, e 

assume, desta maneira, uma natureza estética. 

 

Em um exemplo direto, a imagem de uma pessoa levando um tiro na cabeça choca o 

espectador de qualquer forma. A imagem é captada pelo olho, compreendida pelo cérebro, e 

seu conteúdo produz uma sensação desagradável, pelo menos para uma pessoa normal.  

Segundo Joly (2006)  imagem é como um instrumento usado para a comunicação, 

divindade, a imagem assemelha se ou confunde com o que o que representa. 
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Entretanto, a distância e o posicionamento da imagem influem muito na dramaticidade 

do ocorrido, seja para um beijo em uma telenovela, as lágrimas de uma criança em um 

telejornal ou o discurso de um político em sua campanha eleitoral.  

Esta capacidade de aumentar ou diminuir a dramaticidade da cena monta um dos 

paradigmas mais elementares da linguagem cinematográfica, traduzindo-se da seguinte forma: 

 A distância do plano em que a câmera capta o personagem é igual à distância do 

personagem para o espectador.  

 

3.2 Os planos 

Para Souza (2010), numa definição simples e ampla, podemos dizer que é a menor 

unidade básica do audiovisual ou, em outras palavras, a imagem entre dois cortes. Fica clara 

que essa é uma herança da pintura e posteriormente, da fotografia, que tentava através das 

lentes das câmeras enquadrar o mundo e os objetos. O plano ou quadro, como alguns autores 

preferem chamar é resultado do enquadramento, através do qual se opta por mostrar 

determinada coisa ao mesmo tempo em que também se excluem outras. Esse recorte ou plano 

é o que delimita a imagem.  

 

3.2.1 O plano geral 

Enquadramento de um grande cenário ou de uma paisagem, no qual é difícil identificar 

a presença dos personagens de imediato. O Plano Geral pode ser um conjunto de casas, uma 

cena geral e aberta das ruas de uma cidade, um grande campo para agricultura e outras cenas 

de iguais proporções. Este plano serve para contextualizar o local onde ocorrerá a cena 

seguinte.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Informação disponível em http://cameracotidiana.com.br/saladeaula/tema/plano/#4link 
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3.2.2 Plano americano 

  

Enquadra o personagem (humano) do joelho até a cabeça, portanto é impossível fazer 

um plano americano de uma lata de sardinhas, pois as latas não possuem joelhos. 

O plano americano é um plano repleto de controvérsias. Algumas escolas de cinema o 

enquadram na altura da cintura, outras o chamam de plano conjunto. Vamos tentar colocar as 

questões de forma clara.  

Em primeiro lugar, atribuímos o enquadramento da altura dos joelhos, pois já 

possuímos uma nomenclatura para o plano na altura da cintura. E em segundo lugar, vamos 

explicar o plano conjunto.4 

 

3.2.3 Plano conjunto 

  

É o que chamamos de um plano conceito, ou seja, ele não está preso a uma referência 

corporal (joelho, cabeça, cintura, tórax), mas sim a uma idéia que pretendemos passar.  

O plano conjunto passa uma ideia de conjunto; isso parece óbvio, não é? O problema é 

que, ao montarmos um conjunto de um personagem com seu carro na garagem, podemos 

enquadrá-lo de corpo inteiro e, portanto, o plano conjunto também seria um plano geral.  

Por outro lado, eu posso captar a conversa de dois personagens em um corredor de 

hospital, optando por um conjunto que enquadre os personagens na altura do joelho, 

concentrando a atenção do espectador no diálogo e na cena. Eu teria agora um plano conjunto 

que seria também um plano americano.  

Para facilitar a solução do problema, fica mais fácil pensar no sentido do conjunto para 

narrativa do que no enquadramento corporal.5 

 

     3.2.4 Plano médio  

 Podemos dizer que o Plano Médio enquadra da cintura (mais ou menos) para cima. 

Este já é um plano bastante intimista, pois possui ação e definição da emoção facial do 

personagem. O cenário se torna menos importante que o personagem. O valor expressivo e 

dramático deste plano é grande para a  narrativa. 

 

 

                                                           
4  Disponível em http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgoowAF/enquadramentos-movimentos-camera# 
5Disponivel em : http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgoowAF/enquadramentos-movimentos-camera# 
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3.2.5 Primeiro Plano 

O Primeiro Plano mostra um único personagem em enquadramento mais fechado que 

o plano americano, em que o ator é focalizado somente em sua face.6 

 

3.2.6 close 

 a câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, 

sem deixar grandes espaços à sua volta. é um plano de intimidade e expressão.7 

 

3.3  Os ângulos 

 

3.3.1 Movimentos da câmera  

 

         Zoom in  

 

       Esta sequência de planos tem por característica sair de um plano mais abrangente até 

focar em um plano mais detalhado. Como numa cena em que a personagem fica chocada por 

algum motivo, e de um Plano Americano pulamos por etapas até um Close. O mesmo se 

aplica a dar destaques no que ocorre num cenário como uma explosão ou algo parecido. 8 

 

             Zoom out  

        Ao contrário do plano descrito acima o Out faz totalmente o inverso, saindo de um plano 

fechado para um plano mais aberto. Imagine que a personagem contempla uma explosão 

nuclear que acaba de ocorrer ao fundo do cenário e só se vê o reflexo nas lentes do óculos do 

mesmo, a câmera abre até um Plano Geral onde poderia ser visto por todos o que está 

ocorrendo. 9 

 

 

 

 

                                                           
6  Disponível em :http://cameracotidiana.com.br/saladeaula/tema/plano/#9link 
7  Disponivel em :http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/ 
8  Disponívhttp://www.liceumonteirolobato.com.br/portal/ef2/ar/professores/Lika/movimento_camera.pdf 
9 http://www.liceumonteirolobato.com.br/portal/ef2/ar/professores/Lika/movimento_camera.pdf 
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Plongeé  

 

         Mostra o personagem de uma perspectiva aérea (do alto), mas da mesma forma que o 

PG serve para mostrar a ação ao redor e também pode ser usado para mostrar uma situação 

psicológica em que devemos fazer a personagem se sentir diminuída ou impotente para reagir. 

10 

 

Contra plongeé  

 

         É o inverso do plano acima, esta posição pode tornar a personagem ou cenário opulento 

e imponente, sempre foi muito usado para o Super Homem por esse motivo. Também serve 

para destacar algo que acontece no céu acima da cabeça da personagem.  

 

Travelling  

 

       Em todos os outros planos vimos situações em que a câmera de uma certa forma 

permanece estática. No Travelling temos o primeiro giro de câmera ao redor do personagem 

ou objeto da cena. O motivo permanece estático enquanto a câmera realiza um movimento 

circular mostrando a ação dos personagens diante da situação que se apresenta.11  

 

3.5 O documentário 

 

           O documentário é o gênero do cinema que mais se aproxima do jornalismo eletrônico. 

Embora tenha como característica transformar o banal em espetáculo cinematográfico, não 

deixa de ser poético e subjetivo, carregando a marca de seu autor. Em outras palavras, apesar 

de ser uma produção em equipe, o documentário é de autoria do diretor do filme mostra fatos 

reais ou não imaginários, o que normalmente chamamos de "não, ficção". 

 

Os documentários de representação social são os que normalmente chamamos de 

não ficção. Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que 

já ocupamos e compartilhamos. Torna visível e audível de maneira distinta, a 

                                                           
10 http://www.liceumonteirolobato.com.br/portal/ef2/ar/professores/Lika/movimento_camera.pdf 
11 http://www.liceumonteirolobato.com.br/portal/ef2/ar/professores/Lika/movimento_camera.pdf 
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matéria de que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e organização 

realizadas pelo cineasta. Expressam nossa compreensão sobre o que a realidade foi, 

e o que pode vir a ser. Esses filmes também transmitem verdades, se assim 

quisermos. Precisamos avaliar suas reivindicações e afirmações, seus pontos de vista 

e argumentos relativos ao mundo como o conhecemos, e decidir se merecem que 

acreditamos neles. Os documentários de representação social proporcionam novas 

visões de um mundo comum, para que exploraremos e compreendamos. 

(NICHOLS, 2008, P 26) 

 

Pernafria (1999,p34) define que “ o que individualiza o documentário, só pode ser 

encontrado na sua história naquilo que ele foi até hoje”. 

O documentário consagrou-se mais pela prática de sua produção e experimentação que 

pela atribuição formal de seu conceito, principalmente porque impõe poucos critérios 

limitantes quanto à exploração de sua linguagem e formas de expressão. Mesmo assim, 

estudiosos abordam conceitualmente o documentário desde sua origem, com o surgimento do 

cinema. 

O precursor do termo documentário foi o escocês John Grierson (1979), pioneiro no 

estudo do documentário e criador da Escola Britânica de Documentários, conhecida como a 

primeira no mundo a se dedicar ao estudo do assunto. Grierson foi responsável pelo 

reconhecimento da produção fílmica enquanto produção autoral específica, conforme 

entendemos atualmente, na Inglaterra dos anos de 1930. 

 

        Richard Barsam  (1974, p.1) definiu como gênero documentário aquele cujos filmes 

registram, em película, fatos que ocorrem naturalmente em frente à câmera ou que são 

reconstruídos com sinceridade e por necessidades devidamente justificadas'. enquanto, para 

Willian Guym, ``se trata de uma ficção que tenta esconder a sua ficcionalidade'' (Willian 

Guym apud EITZEN, 1995, p.82). 

 

O conceito de documentário aqui empregado diz respeito às definições consagradas e 

aceitas pelos autores, produtores e estudiosos do assunto, desde a origem do gênero no fim do 

século XIX. O documentário surgiu com o advento do cinema (em 1895), e pode-se também 

entender que o cinema surgiu com o filme documentário, já que as primeiras filmagens 

registravam cenas do dia a dia da sociedade e indivíduos. 
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A tradição do documentário está profundamente enraizada na capacidade de 

ele nos transmitir uma impressão de autenticidade. E essa é uma impressão forte. Ela 

começou com a imagem fílmica bruta e a aparência do movimento: não obstante a 

pobreza da imagem, e a relação entre a coisa fotografada, a aparência do movimento 

permaneceu indistinguível do movimento real. (cada quadro de um filme é um 

fotograma, o movimento aparente baseia- se nos efeitos produzidos quando os 

fotogramas são projetados rapidamente um depois do outro. (NICHOLS,2008, p 20). 

 

Segundo Nichols (2008) Os documentários mostram aspectos visuais, e auditivos de 

uma parte histórica. Eles representam a histórias, pontos de vista de cada grupo. Eles também 

criam estratégias persuasivas visando nos convencer e aceitar opiniões. Mas umas das 

principais ideias do documentário é a representação. 

 

       3.6 Road movie 

É um gênero de filme em que a história se desenrola durante uma viagem. Na maioria 

das vezes, o filme não é regido por uma única situação-problema como é convencional, mas 

por várias que surgem e são resolvidas conforme e história transcorre. O nome do gênero 

também é o título do filme Road Movie de 1974, e também pode ser chamado de filme na 

estrada. 

Apesar de alguns autores decretarem o fim da viagem na qualidade de um 

acontecimento centrado na experiência do viajante pode-se dizer que o cinema, a 

partir dos Road Movies, restaurou a viagem em seu sentido original e com uma 

potência bastante poética. No gênero cinematográfico em questão, o deslocamento 

físico significa muito mais uma movimentação interior, uma descoberta de si 

mesmo, do que uma jornada ao longo do espaço. Esse tipo de reinvenção 

cinematográfica dos relatos de viagem, portanto, mesclando dramaticamente a 

paisagem exterior e a interior. (MARKENDORF, 2012, P 221) 

 

Segundo Markendof (2012) Nesse gênero cinematográfico, a jornada do herói é uma 

mistura dramática de paisagem exterior (representada pela Natureza e pela Cultura) e interior 

(expressa pela subjetividade). 

Os filmes de estrada, ou Road movies como são chamados, se baseiam em 

travessias, histórias que se desenrolam durante uma viagem. Suas bases surgiram 

juntamente com as primeiras produções cinematográficas. Os Road movies 

começam a ganhar espaço com o gênero western, os bangue-bangues americanos. 

Alguns autores apontam o western como uma espécie de “pai” do cinema de estrada, 

que teria surgido nos Estados Unidos. O gênero costuma apresentar características 
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recorrentes, como a abordagem do deslocamento rumo ao desconhecido, questões de 

rupturas e subversão. (ROMANIELO,2013, p. 7). 

 

Segundo Romanielo (2012), Os filmes de estrada, ou Road movies como são 

chamados,” se baseiam em travessias, histórias que se desenrolam durante uma viagem. Suas 

bases surgiram juntamente com as primeiras produções cinematográficas.” 
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4. OBJETO DE ESTUDO 

4.1 O filme O milagre de Santa Luzia 

           

 

         De acordo com UOL (2011) e FERNANDES (2011) o documentário ''O Milagre de 

Santa Luzia'' é um filme brasileiro de 2008 roteirizado e dirigido por Sérgio Roizenblit. A 

direção de fotografia é do próprio cineasta e de Reinaldo Martinucci. 

É uma homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga, e o nome do filme alude a 

sua data de nascimento, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia.viaja pelo Brasil para mostrar o 

uso da sanfona (acordeão, harmônica ou gaita, dependendo de quem fala) nos mais variados 

estilos musicais. Para os amantes de boa música, o filme promove encontros entre grandes 

instrumentistas em números improvisados, como encontro entre o próprio Dominguinhos e o 

gaúcho Renato Borghetti. 

          Os referidos encontros rendem boas canções, mas não tiram a atenção da parte 

informativa da obra. Os dois elementos que engrandecem ''O Milagre de Santa Luzia'' é 

exatamente equilíbrio entre música, emoção, diversão e informação. 

         Dos animados forrós do nordeste, a viagem musical que o espectador faz ao lado de 

Dominguinhos passa pelo Centro Oeste, pelos migrantes nordestinos e seus descendentes em 

São Paulo e chega até as fogueiras dos gaiteiros gaúchos. O filme contempla muitos músicos 

que adotam a sanfona como profissão, hobby e estilo de vida. A importância do longa só 

aumenta pela participação de alguns músicos que já morreram, como Sivuca. 

       Além da saudade de grandes nomes da sanfona, o filme guarda emoção quando fala de 

outros assuntos. Na parte paulistana do documentário, há espaço para falar um pouco do 

retirante, que tenta a sorte em São Paulo, mas deixou o coração em sua terra-natal. Nessa 

passagem, Dominguinhos vai às lágrimas e é difícil não se envolver nessa história que se 

repete em muitas famílias. 

          Por outro lado, há momentos para boas risadas. O alívio cômico vem de relatos 

apaixonados e de histórias muito engraçadas, como a do sanfoneiro que teve de improvisar 

canções estrangeiras mesmo sem saber falar inglês. 

             ''O Milagre de Santa Luzia'' aborda todos os temas possíveis e imagináveis quando o 

assunto é sanfona. Depois de terminado o filme, o espectador fica com a impressão que já 
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entrou em contato com todos os tópicos sobre esse eclético instrumento musical. Na verdade, 

não é exatamente isso que acontece. 

            Para provar que ainda há mais a se falar do que os 104 minutos que dura o filme, a 

versão em DVD de ''O Milagre de Santa Luzia'' traz alguns extras tão interessantes quanto o 

longa. Mais apresentações musicais podem ser vistas e assuntos que surpreendentemente 

ficaram de fora são resgatados, como o importante papel dos afinadores de sanfona. 

 

4.2 Os personagens: os músicos 

 

4.2.1 Luiz Gonzaga, o rei do baião 

     .  

De acordo com UOL (2012) Luiz Gonzaga do Nascimento era filho de Januário José 

Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de Jesus, agricultora e dona de casa. Nasceu 

na cidade de Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. Desde criança se interessou pela 

sanfona de oito baixos do pai, a quem ajudava tocando zabumba e cantando em festas 

religiosas, feiras e forrós. 

 

Saiu de casa em 1930 para servir o exército como voluntário, mas já era conhecido 

como sanfoneiro. Viajou pelo Brasil como corneteiro e, de vez em quando se apresentava em 

festas, tocando sanfona. Deu baixa em 1939 e foi morar no Rio de Janeiro, levando sua 

primeira sanfona nova. 

 

Passou a tocar nos mangues, no cais, em bares, nos cabarés da Lapa, além de se 

apresentar nas ruas, passando o chapéu para recolher dinheiro. Começou a participar de 

programas de calouros, inicialmente sem êxitos, até que, no programa de Ary Barroso, na 

Rádio Nacional, solou uma música sua, "Vira e mexe", e ficou em primeiro lugar. A partir de 

então, começou a participar de vários programas radiofônicos, inclusive gravando discos, 

como sanfoneiro, para outros artistas, até ser convidado para gravar como solista, em 1941. 

 

        Prosseguiu fazendo programas de rádios, que estavam no auge e tinham artistas 

contratados. Trabalhou na Rádio Clube do Brasil e na Rádio Tamoio, e prosseguia gravando 

seus mais de 50 solos de sanfona. Em 1943, já na Rádio Nacional, passou a se vestir como 

vaqueiro nordestino e começou a parceria com Miguel Lima, que colocou letra em "Vira e 
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mexe", transformando-a em "Chamego", com bastante sucesso. Nessa época, recebeu de 

Paulo Gracindo o apelido de Lua. 

Musica popular Brasileira, segundo “É a reunião de várias culturas, correspondentes 

a realidade e ao grau de informação de cada camada, mediante as suas realidades, 

influencias físicas ou geográficas”. TINHORÃO (1990, p 9). 

 

Luiz Gonzaga era considerado, “craque em muitos ritmos, como a toada, o 

xote, o chamego e o xaxado, passando de leve pela valsa, porca, mazurca europeias, 

guarânias paraguaias, e marchinhas juninas do nordeste, incluindo cor e ginga em 

todos os ritmos, criando assim o forró pé de serra e o baião” (Dos Santos 2004, p 13)  

     

     Gonzaga trabalhou na lavoura, e nas horas de folga aprendia sanfona como seu pai, 

que se chamava Januário dos oito baixos. Aos doze anos de idade já acompanhava seu pai 

tocando zabumba e triangulo em festas, mas seu maior interesse sempre foi a sanfona. 

Segundo Costa ( 2012) Pode se dizer que Gonzaga foi ator ativo na construção de um 

ritmo musical e na representação simbólica de uma região, condicionador e condicionado, 

ator e espectador, senhor e sujeito de suas canções, pois cantava a sua realidade e seu dia a 

dia. O que virá depois é, em menor ou maior grau, fruto deste movimento cultural iniciado 

nos anos 1940. Criou, portanto, o que nas últimas décadas se convencionou chamar 

genericamente de forró, ritmo tão emblemático do Nordeste e que se espalhou pelo Brasil. 

 

Luiz Gonzaga assimilou toda poesia da cultura nordestina, e, desde cedo, se 

habituou a tocar as músicas tradicionais do seu povo. A partir de uma participação 

no. Programa de calouros de Ari Barroso e de sua primeira gravação, em 1941 nunca 

mais parou: compôs muitas melodias, todas com letras bem brasileiras e populares, 

que falam do jeito de ser e da vida da gente do sertão nordestino. (ALMEIDA,2009, 

P.1). 

      

Em 1929, por um namoro proibido, pelo fato de ele ser um tocador de fole, como 

assim tratava o pai da moça, Perto dos 18, serviu o exército mudou- se para Crato, no Ceará 

aonde virou corneteiro. Viajou por Minas, São Paulo até chegar ao Rio de Janeiro, no final 

dos anos 30. 

     Logo em sua chegada passou a se apresentar em bares, cabarés e programas de 

calouros, deixando a sanfona de 8 baixos e começando a tocar a sanfona 120 baixos de 

teclado. Em 1940 participa do programa de Calouros da Rádio Tupi, no inicio não tem muito 

êxito tocando alguns ritmos, como a valsa, tangos, mas por incentivos de amigos estudantes 
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vindos também do Ceará, toca um ritmo do nordeste o Baião e ganha o primeiro lugar, com a 

música "Vira e Mexe". 

Vale destacar que o tipo de sanfona largamente utilizada no sertão nordestino até 

meados do século XX é aquele conhecido como “sanfona de oito baixos”, análoga à 

gaita de fole do sul do país, que se caracteriza basicamente pela ausência do teclado, 

sendo as notas e acordes obtidos através de botões. A utilização do acordeão de 

teclado no universo da música do forró representou, em certa medida, uma tradução 

do jeito de tocar do sanfoneiro de “oito baixos” para o instrumento de teclado (de 

“120 baixos”), mais completo e versátil. (TROTTA, 2008 p.9). 

            

Junior (2005) Citado por (ROCHA, 2004). O Baião é um dos principais gêneros 

musicais constituintes do Forró, e tem como autor e principal expoente Luís Gonzaga. 

        Criador de um estilo próprio que cantou o nordeste, o homem do campo cantando 

acompanhado de: Sanfona, Zabumba e triângulo, levou alegria com seu instrumento aos 

forrós pé de serra e festas juninas, e levou sua musica ao resto do país.  

Segundo Trotta (2008), a sanfona está presente em vários estilos musicais ao redor do 

planeta, sua sonoridade se aproxima do referencial do forró quando se associa a outros 

instrumentos também característicos como a zabumba e o triângulo, compondo um referencial 

sonoro. 

 

4.2.2 José Domingos de Morais (Dominguinhos) 

      

 José Domingos de Morais nascido na cidade de Garanhuns no Pernambuco, no dia 12 

de Fevereiro de 1941 e faleceu em 2013, filho de família pobre e com vários irmãos, que no 

total eram dezesseis. Seu pai, mestre Chicão, era tocador e afinador de fole de oito baixos 

(Acordeom) 

“sanfona de oito baixos”, análoga à gaita de fole do sul do país, que se caracteriza 

basicamente pela ausência do teclado, sendo as notas e acordes obtidos através de 

botões. (Trotta 2008, p 9).   

  Começando sua carreira na música desde muito cedo, Dominguinhos iniciou na oito 

baixos e posteriormente no acordeom piano, na sua infância formou um trio com seus dois 

irmãos. Seu primeiro instrumento era o pandeiro, e o trio se apresentava nas feiras livres, 

botequins e nas portas de hotéis, aonde conseguiam angariar alguns trocados. 

12No ano de 1948 foi ouvido por Luiz Gonzaga (Rei do Baião), quando se apresentava 

na porta de um hotel, o qual ficou encantado com o talento e a habilidade dos meninos, na 

                                                           
12 Disponivel em http://www.e-biografias.net/dominguinhos/ 
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execução dos instrumentos e entregou- lhes seu endereço no Rio de Janeiro. Em 1954 

Dominguinhos, vai para o Rio de Janeiro em um caminhão Pau de Arara, radicado no 

município de Nilópolis, Luiz Gonzaga tornou seu padrinho, lhe presenteando uma sanfona, e 

mais tarde apresentando como seu herdeiro Artístico, e desde os Dezesseis anos já começando 

a gravar juntamente com o Rei do Baião (Luiz Gonzaga). 

Com o nome artístico de Neném do acordeom, começou a tocar nos bares, 

churrascarias, cassinos e boates. Em 1967, ingressou na Rádio Nacional, ano em que gravou 

seu primeiro disco. Passou a ser convidado para gravações e shows de cantores famosos, entre 

eles, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. 

 

4.2.3 Pinto do acordeom 

 

Pinto do Acordeom Conceição, 19 de fevereiro de 1948, cujo nome de batismo 

é Francisco Ferreira Lima, é um instrumentista, cantor, compositor e político brasileiro. Foi 

vereador de João Pessoa no período de 1993-1997 

Interessado pela música desde a infância e aficionado por acordeão, instrumento em 

que se tornou um virtuoso, ficou conhecido desde quando fazia parte das apresentações com a 

trupe de Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”. Gravou seu primeiro LP em 1976 e na atualidade 

detém em torno de vinte álbuns gravados em seu nome entre CDs e LPs, já tendo composto 

músicas para Elba Ramalho, Genival Lacerda, Dominguinhos, Fagner, Os 3 do Nordeste e 

Trio Nordestino. Um de seus sucessos, “Neném Mulher”, ficou consagrada na voz de Elba 

Ramalho e foi tema da telenovela Tieta.  

Em 2008, foi para o Festival de Montreux, Suíça, no qual se apresentou junto com 

outros artistas brasileiros, entre os quais Gilberto Gil, Elba Ramalho, Milton 

Nascimento, Chico César, Flávio José, Aleijadinho de Pombal, e Trio Tamanduá. 13 

 

4.2.4 Renato Borghetti 

 

             Segundo o jornal  Zero Hora (2015) e Luchese (2015), natural de Porto Alegre, 

Renato Borghetti começou a ter contato com a cultura nativista a partir dos Centros de 

Tradições Gaúchas (CTG), em especial o 35. O local era quase uma extensão da casa da 

família, onde os pais costumavam passar as noites e os finais de semana. 
                                                           

13 Disponivel em : https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinto_do_Acordeon 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_(Para%C3%ADba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumentista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/CD
https://pt.wikipedia.org/wiki/LP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elba_Ramalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Genival_Lacerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dominguinhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fagner
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tieta_(telenovela)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Montreux
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milton_Nascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milton_Nascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_C%C3%A9sar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1vio_Jos%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleijadinho_de_Pombal&action=edit&redlink=1
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           “No princípio, eu participava dançando com um grupo de crianças. Devia ser horrível 

“, diverte-se o gaiteiro ao lembrar.14 

         Com o tempo, o menino Borghetti passou a se interessar pela gaita, observando 

atentamente um dos músicos da casa, Seu Vendelino, que tocava acordeom e, às vezes, gaita-

ponto. O 35 também passou a ser ponto de encontro de muitos adolescentes, reunindo em 

algumas noites mais de 300 pessoas. Era um momento em que jovens urbanos passavam a se 

interessar mais pelo nativismo. Entre os destaques desse movimento, estavam Renato 

Borghetti e Neto Fagundes. 

 

 Borghetti começou a gostar da rotina de shows em Porto Alegre e nos festivais e 

CTGs do Interior. Para facilitar a vida na estrada, ele decidiu comprar um motor home. Mas 

havia um empecilho no caminho: como conseguir dinheiro para o veículo? A solução foi 

gravar um disco. Apadrinhado pelo produtor Ayrton dos Anjos, o Patinete, que se encantou 

com o som do jovem músico, Gaita Ponto chegou às lojas em maio em 1984 pela RBS 

Discos, tendo ampla distribuição e boa divulgação em programas de televisão e rádio. Já o 

lançamento foi no 35 CTG, com um arroz-de-carreteiro. Antes do final do ano, o álbum já 

havia vendido mais de 100 mil cópias. Borghetti acabou se esquecendo do motor home, mas 

jamais abandonou a estrada. 

 

 

4.2.5 Dino Rocha 

 

De acordo com Nunes ( 2005) e Dourados News (2005),15  o acordeonista Dino Rocha 

sempre mostrou forte influência paraguaia em suas composições. Essa condição foi de tal 

forma enraizada em sua carreira, que acabou conquistando, com merecimento, o título de “Rei 

do Chamamé”16.Acordeonista, compositor e cantor, nosso herói fronteiriço é filho de músicos. 

Nasceu em Vila Juti. Sua mãe, “nhá” Gida, de descendência alemã e o pai “caraí” Piano, um 

                                                           
14 Disponivel http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/07/conheca-momentos-marcantes-
da-trajetoria-de-renato-borghetti-4808931.html 
15 Diponível em: http://www.douradosnews.com.br/arquivo/marcelino-nunes-escreve-sobre-dino-rocha-o-
rei-do-chamame-8f11b67a384f524a66658f46e7ea113d 
16 De acordo com ohttp://musicagaucha123.blogspot.com.br/p/chamame.html Chamamé é um gênero 
musical tradicional da província de Corrientes, Argentina, o chamamé se expande também pelo Paraguai e 
por vários locais do Brasil (nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul). 
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buenacho descendente paraguaio e foi “mal criado” em Ponta Porã, como costuma dizer aos 

amigos. 

Na década de 1960 morou na rua João Gualberto Cabral, no Bairro da Granja, em 

Ponta Porã e os amigos o conheciam por Roaldo Rocha. O apelido “Dino” acabou 

acompanhando-o na vida artística, sempre tocando bailes fronteiriços com sua fiel 

companheira: a sanfona. No velho “Cassino” de madeira, próximo à antiga Casa China, 

contam os amigos dessa época, Dino Rocha cansou de desafiar os músicos paraguaios se 

também se apresentavam no local, deixando de “bocas abertas” com seu jeito peculiar de 

tocar polcas paraguaias no acordeão. Aos dezesseis anos de idade apresentou-se com seu 

primeiro grupo musical, o “Los 5 Nativos”, em Ponta Porã.  

Em 1973 gravou pela primeira vez: o LP “Voltei Amor”, da dupla Amambai e 

Amambaí. Ao longo da carreira gravou quinze LPs e cinco CDs. Sua carreira teve a influência 

do saudoso Zé Corrêa, que na década de 60 fazia um programa na Rádio Educação Rural, de 

Campo Grande, tanto que chegou a ser considerado um dos seus principais discípulos.  

Ao longo da vida artística, participou como convidado de vários trabalhos de outros 

artistas. Mesmo assim mantém sua simplicidade, apesar de ser admirado por grandes nomes 

da música brasileira, como Dominguinhos, Borghettinho, Hermeto Pascoal, Caçulinha, 

Osvaldinho do Acordeón, entre outros. Disse certa vez que o importante não é fazer barulho, 

mas sim deixar uma marca. Com vários shows feitos dentro e fora do Estado, o chamameseiro 

continua divulgando com competência a música de Mato Grosso do Sul.Com referências 

como essas e tendo como padrinho um dos maiores nomes da música sul-matogrossense, 

Zacarias Mourão, Dino Rocha representa a música regional pantaneira Brasil afora.  

Ancorados pelo sucesso da Gaivota Pantaneira, o sanfoneiro que define o chamamé 

como o verdadeiro ritmo do povo sul-mato-grossense.Dino Rocha ainda é um dos integrantes 

do Grupo Chalana de Prata, conhecido nacionalmente, junto com Paulo Simões, Guilherme 

Rondon e Celito Espíndola, que têm no chamamé, na polca e na guarânia as principais 

influências. Zezé di Camargo, ainda criança, gostava de ouvir o som da sanfona desse grande 

instrumentista. 

Em sua passagem por Campo Grande, Dominguinhos, outro grande sanfoneiro do 

país, fez questão de encontrar Dino Rocha. As participações na novela Pantanal o tornaram 

conhecido nacional e internacionalmente. Entre os que fizeram parceria com o sanfoneiro 
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estão Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó além dos cantores e compositores 

campo-grandenses, Paulo Simões e Guilherme Rondon. Hoje, além de trabalhos solo, Dino 

Rocha contabiliza 150 músicas, 17 LPs e 5 CDs.  

Almir Sater, Renato Teixeira e Osvaldinho Viana são alguns dos músicos que 

puderam contar com o talento de Dino Rocha em seus CDs. Em 2000, o músico participou do 

projeto “Balaio Brasil”, do SESC Pompéia/SP. No ano seguinte integrou o projeto “Sanfona 

Brasileira”, que percorreu São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Fez parte também do “Me 

Leva Brasil”, divulgando para todo o país o chamamé de Mato Grosso do Sul. “Pantanal, 

Sanfona e Viola” é o título do novo CD, lançado este ano por Dino Rocha.Com três faixas em 

guarani e castelhano e misturando a viola, o acordeom e a harpa paraguaia, o disco é uma boa 

mostra do melhor da música regional sul-mato-grossense.  

Na maior parte das faixas domina o chamamé, estilo musical improvisado criado na 

região de Corrientes, na Argentina, muito apreciado em nosso Estado.Mas há ainda duas 

polcas: Florcita Misteriosa e Mi Virgem Querida, e uma guarânia, que deu nome ao disco. 

Residindo atualmente em Campo Grande, Dino Rocha continua sua caminhada na divulgação 

da música regional, sem se esquecer de passar por Ponta Porã para rever os velhos amigos do 

Bairro da Granja, para tomar um tereré e, numa roda de chamamé, tocar suas canções. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O percurso metodológico leva a cabo a análise da relação entre o Acordeom e os 

personagens: José Domingos de Morais, Renato Borghetti, Dino Rocha nos respectivos locais 

aonde vivem, cada um com seu estilo no filme documentário “O Milagre de Santa Luzia”. 

Para isso, são trazidos conceitos de linguagem e análise fílmica, para referendar teoricamente 

o trabalho. 

O objeto analisado foi escolhido pela necessidade encontrada de valorização do 

Acordeom como um mediador de informação e cultura no nosso país, em uma viagem 

conduzidas por um dos maiores nomes das música popular brasileira. O filme foi lançado em 

29 de Agosto de 2009. 

A análise envolve quatro cenas selecionadas no filme, a primeira é o início do filme 

Com Dominguinhos, a segunda na sala da casa do músico Pinto do Acordeom, a terceira é de 

Dino Rocha e a quarta é Renato Borgheti. Assim, esperamos identificar e compreender a 

relação entre o acordeom e o cenário cinematográfico mediante a regiões distintas. 

O trabalho busca, inicialmente, uma descrição aprofundada de cada uma das quatro 

cenas escolhidas, levando em conta a valorização do acordeom mediante ao cenário, com seus 

respectivos representantes. 

 Para que a pesquisa fosse desenvolvida, foram analisadas as quatro cenas do filme 

desde o segundo semestre de 2015. 

 

5.1 Análise da imagem 

 

A Análise da Imagem é uma atividade semelhante à Análise do Discurso, mas tendo por 

objeto analítico especificamente imagens. Hoje em dia estamos rodeados por imagens 

impostas pela mídia, propagandas, ideias, comportamentos etc. E é muito importante que 

saibamos analisá-las e fazer uma leitura precisa dessas imagens. 

Analisar um filme é sinónimo de decompor esse mesmo filme. E embora não exista 

uma metodologia universalmente aceite para se proceder à análise de um filme (Cf. 

Aumont, 1999) é comum aceitar que analisar implica duas etapas importantes: em 

primeiro lugar decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabelecer e 

compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar (Cf. 

Vanoye, 1994). ( PENAFRIA,2009.P. 01) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_discurso
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
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Sendo assim, podemos compreendê-las melhor, fazendo com que despertamos um 

olhar mais crítico, uma atitude reflexiva, entendendo o que ela nos quer passar e o sentimento 

que nos traz, pois toda imagem tem seu significado e passa uma mensagem. As propagandas e 

anúncios são um bom exemplo disso, sempre tem algo a nos dizer. 

Segundo Joly (2006), a análise da imagem, e a imagem artística, pode desempenhar 

funções distintas, dar prazer ao analista, aumentar os conhecimentos, aumentar a eficácia e 

experiência nas mensagem visuais. 

Precisamos explorar mais uma imagem, quando a vemos em algum lugar, assim 

entenderemos e não nos enganaremos com tudo aquilo que vimos, não ficando presos a um só 

pensamento, sobre um determinado assunto. 

 

O domínio da arte, com efeito, a noção de imagem está ligada essencialmente à 

representação visual: frescos e pinturas mas também iluminuras, ilustrações 

decorativas, desenho, gravura, filmes, vídeo, fotografia e mesmo imagens 

compostas. A estuária é mais raramente considerada como imagem. Entretanto, um 

dos sentidos de imago, em latim, etimologia da nossa palavra imagem, designa a 

mascara mortuária levada nos funerais na antiguidade romana. Esta acepção liga a 

imagem, que pode ser também o espectro ou a alma do falecido, não apenas à morte 

mas também a toda a historia da arte e dos ritos funerários. (JOLY, 2006, P.19) 

 

5.2 Análise fílmica 

Encontra-se na proposta da análise fílmica um percurso ideal para essa análise. 

Segundo Vanoye e Goliot-Létté (2002,p.15), tal método implica em “despedaçar, 

desconstruir, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem 

isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade”.  

Em outras palavras, significa retirar e analisar alguns elementos que juntos constituem 

u m t o do , o filme. Para a análise, pode-se dividir o estudo dos elementos em 3 vertentes: os 

elementos referentes à imagem (planos, enquadramentos e movimentos de câmera), fotografia 

(iluminação, cor, textura, e cenário) e à narrativa, a qual engloba a ação dramática e tudo que 

cerca o universo dos personagens (montagem/edição, tempo de duração).  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mensagem
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Pode se dizer que a análise de filmes está presente em vários discursos sobre os filmes, 

sejam eles de carácter mais publicitário, um mero comentário, um discurso monográfico ou 

mesmo um estudo académico. À partida, um qualquer discurso sobre um determinado filme 

fará algum tipo de análise. E o discurso mais visível é o da crítica de cinema, diariamente 

publicada em jornais e revistas. 

Para Vanoye-Golito-Letté (2008) Para que se possa analisar um filme, é preciso 

estabelecer elos entre os elementos isolados, assim tentando compreender como eles se 

associam e tornam se cumplices para resultar em algo significante. Então possa se dizer assim 

reconstruindo o filme ou o fragmento. 

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. Perante a profusão de discursos sobre 

os filmes é imperativo, desde já, distinguir a análise da crítica. 

Analisar um filme é sinónimo de desunir esse mesmo filme. E embora não exista uma 

metodologia universalmente aceite para se proceder à análise de um filme é comum aceitar 

que analisar implica duas etapas importantes: em primeiro lugar decompor, ou seja, descrever 

e, em seguida, estabelecer e compreender as relações entre esses elementos decompostos, ou 

seja, interpretar. 

Segundo Penafria (2009) A decomposição recorre pois a conceitos relativos à imagem 

(fazer uma descrição plástica dos planos no que diz respeito ao enquadramento, composição, 

ângulo,...) ao som (por exemplo, off e in) e à estrutura do filme (planos, cenas, sequências). 

O objetivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de um 

determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de tudo, de uma atividade 

que separa, que desune elementos. E após a identificação desses elementos é necessário 

perceber a articulação entre os mesmos. 

Segundo Vanoye- Goliot-Letté ( 2008)  Analisar um filme ou um fragmento é, 

decompo- lo em seus elementos constitutivos. É de certa forma como despedaçar, 

desconturar, desunir, extrair, separar, destacar, e denominar os elementos que não se possa ver 

a olho nu. 
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Analisar um filme não é mais velo e revelo e, mais ainda examina- lo tecnicamente. 

Trata – se de uma atitude com relação ao objeto- filme, que alias, pode trazer 

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

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

como playtime, faz com que se descubram detalhes do tratamento da imagem e do 

som, que se aumenta o prazer a cada vez que se revê a obra.( VANOYE-GOLIOT-

LETTÈ, 2008,p,02) 

 

Trata-se de fazer uma reconstrução para perceber de que modo esses elementos foram 

associados num determinado filme. Não se trata de construir um outro filme, é necessário 

voltar ao filme tendo em conta a ligação entre os elementos encontrados. 

 

5.3 Análise de conteúdo  

         Segundo Caregnato ( 2006) A Análise de Conteúdo (AC) surgiu no início do século XX 

nos Estados Unidos para analisar o material jornalístico, ocorrendo um impulso entre 1940 e 

1950, quando os cientistas começaram a se interessar pelos símbolos políticos, tendo este fato 

contribuído para seu desenvolvimento; entre 1950 e 1960 a AC estendeu-se para várias áreas. 

Portanto, esta técnica “existe há mais de meio século em diversos setores das ciências 

humanas”, sendo anterior a Análise de Discurso. 

         A definição da AC em 1943 era como sendo “a semântica estatística do discurso 

político”. A AC pode ser quantitativa e qualitativa. Existe uma diferença entre essas duas 

abordagens: na abordagem quantitativa se traça uma freqüência das características que se 

repetem no conteúdo do texto.1 Na abordagem qualitativa se “considera a presença ou a 

ausência de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de características num 

determinado fragmento da mensagem”.  

         A maioria dos autores refere-se à AC como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha 

com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da 

comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Na AC o texto é um meio de 

expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou 

frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as representem. 
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5.4 Categorias de análise 

5.5 Visuais 

5.5.1 Cenário  

 

NA PRIMEIRA CENA; 

O cenário compõe se ao fundo de vegetações típicas do nordeste, céu azul , relevo um 

umas estrada de asfalto com altos e baixos, e crianças andando de bicicleta ao fundo. 

 

NA SEGUNDA CENA; 

Cena interna, sala da casa do musico Pinto do Acordeom, o cenário é normal de uma 

casa, eles estão sentados em um sofá, o que indentifica a cena é uma roupa e um chapéu de 

vaqueiro que estão sobre o encosto do sofá. 

 

NA TERCEIRA CENA; 

Mata nativa do Mato Grosso, rios, campos do Mato Grosso do Sul, o céu com lua, 

serração, nublado, aguas transparentes, campos. 

 

NA QUARTA CENA; 

O cenário compõe os campos do Sul, serração, mangueiras, símbolos que lembram o 

Rio Grande do Sul, como a bandeira e o fogo de chão. 

 

 

5.5.2 Os músicos 

 

NA PRIMEIRA CENA 

 

O músico que compõe a primeira cena é José Domingos de Morais (O Dominguinhos) 

Em seu figurino traz sua maneira simples e autentica de se vestir, com camisa Social de 

manga curta, calça social simples de cor bege, chapéu de vaqueiro de couro, que foi adotado 

como parte de sua vestimenta como artista, e sandálias de couro. 
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NA SEGUNDA CENA 

           O músico presente na segunda cena é Pinto do acordeom, considerado um discípulo e 

seguidor de Luiz Gonzaga, suas vestimentas são típicas de sanfoneiro do nordeste, calça e 

camisa social, chapéu de vaqueiro. 

 

NA TERCEIRA CENA 

          O musico é Dino Rocha traz na sua imagem um homem simples do campo, que veste 

roupas de um sertanejo, calça social, camisa xadrez, as vezes está de chapéu de palha. 

 

NA QUARTA CENA 

O musico é Renato Borghetti, vestimentas: alpargata, bombacha e camisa. 

 

 

5.5.3 Os instrumentos 

 

NA PRIMEIRA CENA 

       Na primeira cena o instrumento utilizado é o acordeom de teclas de 120 baixos com a cor 

preta, o acordeom. 

 

NA SEGUNDA CENA 

           Na segunda cena o instrumento é o acordeom de teclas 120 baixos na cor branca, 

presente de Luiz Gonzaga a pinto do acordeom. 

NA TERCEIRA CENA  

O Instrumento é um acordeom todeschini, Giulleti e Paolo soprani, possui três instrumentos 

na cena. 

NA QUARTA CENA 
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Acordeom ponto de botões e também acordeom de teclas utilizado pelos imigrantes. 

 

5.6 Sons/ áudio  

 

PRIMEIRA CENA: A sonora que compõe a primeira cena é som do acordeom que toca um 

forró lento carregado de bastante sentimento de acordo com o nordeste, e acaba com o som do 

acordeom. 

 

SEGUNDA CENA: As sonoras que compõe a segunda cena são as falas de Dominguinhos e 

Dino e Rocha e o som do acordeom. 

 

TERCEIRA CENA: As sonoras que compõe a cena são os sons da natureza como oc anto dos 

pássaros, o som do acordeom, com solos que remetem a sons de animais característicos do 

Pantanal. 

 

QUARTA CENA: A quarta cena compõe o som do acordeom, o som do assovio do vento 

minuano, voz de uma poesia 

 

5.6.1 As músicas 

 

PRIMEIRA CENA: A música executada é um forró típico nordestino 

 

SEGUNDA CENA: Forrozão típico nordestino e New York de Frank Sinatra executada no 

acordeom 

 

TERCEIRA CENA: Chamamé Mato-grossense, xote nordestino, xote gaúcho 
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QUARTA CENA: Milonga, xote nordestino e gaúcho, e musicas típicas italianas 

 

5.6.2  As falas 

 

PRIMEIRA CENA: Não há falas na primeira cena 

 

SEGUNDA CENA: Conversas, e gargalhadas conversa entre Dominguinhos e pinto do 

Acordeom. 

 

TERCEIRA CENA: Conversa entre Dino Rocha e alguém da equipe, uma roda de conversa 

entre Dominguinhos, Dino Rocha e Sanfoneiro Goiano. 

 

QUARTA CENA: Fala de Renato Borghetti, sotaque porto alegrense, fala de um gaúcho da 

campanha, e fala dos italianos. 
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6 LEITURA ANALÍTICO- DESCRITIVA DAS CENAS SELECIONADAS 

 

6.1 Corpus 

 

PRIMEIRA CENA SELECIONADA 

17 

(Dominguinhos em Exu) 

A cena a ser descrita é foi selecionada para a análise do musico e protagonista do filme 

Dominguinhos, a cena faz parte do início do filme, situada em Exu no oeste de Pernambuco 

terra natal de Luiz Gonzaga. 

 Iniciada no tempo 0;25, nesta cena José Domingos de Morais (Dominguinhos) entra 

em cena caminhando, e tocando acordeom, a câmera está parada, ele está distante e se 

aproxima lentamente. O cenário da cena compõe- se ao fundo de vegetações típicas do 

nordeste, serrado, uma estrada de asfalto ao fundo, com relevos, altos e baixos. 

Na parte sonora musicas que expressam bastante sentimento, e ao final musicas 

animadas típicas como o Baião. 

Frase selecionada " Apesar das dificuldades, o sertanejo ama sua terra e ali é feliz”. 

 

                                                           
17 https://www.youtube.com/?hl=pt&gl=BR 
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SEGUNDA CENA SELECIONADA 

18  

 

    A cena inicia no tempo 25:39, e acontece na sala da casa do músico "Pinto do 

acordeom,", aonde conta alguns episódios de sua carreira, e ao seu lado Dominguinhos 

acompanha atentamente as histórias do colega e amigo. 

A cena inicia no tempo 27:11, Ao fundo música de Frank Sinatra solada no acordeom, 

e imagens diversas de famílias sertanejas. A câmera é direcionada em cada família. No tempo 

28:27 a câmera está em movimento no asfalto, Dominguinhos e sua equipe encontram uma 

turma de vaqueiros retornando de uma missa. 

O encontro com os vaqueiros surpreende Dominguinhos, eles começam a cantar 

versos, e Dominguinhos os acompanha com o acordeom, foi um momento muito importante e 

feliz da viagem, Dominguinhos fica muito contente com a surpresa. 

                                                           
18 Cena na casa do musico Pinto do acordeom, Diponivel em https://www.youtube.com/?hl=pt&gl=BR 
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TERCEIRA CENA SELECIONADA 

19

 

 

A cena inicia no tempo 33h10min,com sonora de um chamamé correntino, polca 

paraguaia, a imagem do céu no amanhecer e a luz cheia de dia,  a câmera em movimento na 

estrada, de fundo amanhecer o sol entrando, algumas nuvens escuras até a imagem de frente 

do céu, então entra a sonora da voz de Dominguinhos contando sobre a cena anterior feliz por 

terá coincidência de ter encontrado os vaqueiros, e a integração com o áudio de um chamamé 

e o contexto sobre a missa de vaqueiros , após imagens de pista molhada, um arco íris sonora 

do meio ambiente, canto de pássaros, imagens do amanhecer, a câmera em movimento ao 

leito do rio, corais em aguas transparentes, cavalos pastando, voo dos pássaros, tropas de boi. 

                                                           
19 No Frade a esquerda Dominguinhos, ao centro Dino Rocha e a direita Elias filho 
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Como trilha sonora, chamamés Argentinos e polcas Paraguais, todas características 

remetem ao estado do Mato Grosso Do Sul. As cenas tem como áudio canto de Curucacas, 

gralhas azuis, Quero queros, Flamingos, jacarés, cavalos saindo do meio dos banhados, o 

movimento da câmera em meio ao rio, o céu nublado, um pouco de serração.  

Na sequência, o gado atravessa o rio e começa assim um chamamé mato-grossense, 

imagens de uma gralha azul um dos símbolos do pantanal caminhando nos troncos de uma 

árvore, Dino Rocha e Dominguinhos tocando acordeom na sombra de uma arvore, Cena de 

Dino Rocha na área de sua casa explicando quais as origens e as influências da musica do 

Mato Grosso do Sul. Em off, a voz de Dino Rocha como trilha um chamamé e cenas de 

boiadas no Mato grosso, de cavalos pastando. Inicia outra cena e o foco da câmera nas mãos 

do instrumentistas, próxima parte sonora de uma poesia sobre as belezas do Mato Grosso, a 

imagem de uma gralha azul voando, e a ave símbolo do Mato Grosso, gaivota pantaneira. 

 

 QUARTA CENA SELECIONADA 

20 

            A cena inicia no tempo 41:18 com a bandeira do Rio Grande do Sul, Trilha Sonora 

Milonga para as Missões, um gaiteiro e um fogo de chão, Na sequencia temos cenas com a 

câmera em movimento nos campos do sul, e sonora vento minuano, assoviando, sonora de 

uma poesia, na voz de uma mulher gaúcha. 

                                                           
20 Na Cena selecionada Renato Borghetti 
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No tempo 43:44 termino da poesia, homens lidando com o gado em meio a serração ( 

Neblina), um solo de acordeom em off, e aparece Renato Borghetti tocando em uma 

mangueira explicando as diferenças entre os ritmos do acordeom no Sul, e Nordeste. 

 

No tempo 45:19, Dominguinhos e Renato Borghetti tocam juntos em um galpão de 

uma estância. 

No tempo 47:10, famílias italianas tocando acordeom, tomando vinho, em cima de 

carretas de bois em meio aos parreirais. 

 

6.2 Análise das cenas 

Para analisarmos os valores culturais na cena de cada personagem mediante cada 

região, vamos nos deter em algumas categorias que estabelecemos previamente durante a 

pesquisa baseadas no conceito de linguagem cinematográfica, como os planos, as analises, 

cenário, músicos, figurino e as falas. 

 

AS CENAS E OS RECURSOS TECNICOS DA LINGUAGEM 

CINEMATOGRÁFICA 

 

1- Na primeira cena, Dominguinhos se encontra em movimento em pé tocando acordeom 

no asfalto, a cena inicia em um plano geral, mostrando o asfalto, as vegetações, o céu azul, e 

aos poucos vai fechando a cena, em um Zoon –in e acaba a cena em um plano médio, com o 

foco da cena fixada no acordeom, e nas mãos de Dominguinhos sobre o teclado do acordeom; 

A em sua cena, nas maneira de tocar. O significado que está cena revela, é que Dominguinhos 

representa o povo do sertão, o sertanejo que busca uma vida melhor, que muitas vezes tem 

dificuldades mas nunca desiste, no som do acordeom podemos perceber que começa com um 

ritmo bem lento, e bem triste a aos poucos ele se aproxima caminhando nessa longa estrada, e 

o ritmo aumenta e então a música começa ficar divertida, acabando com seu sorriso o que 

identifica a cena são elementos como: A estrada longa de asfalto com 

 

2- Já na segunda cena o acordeonista Pinto do acordeom uns dos discípulos de Luiz 

Gonzaga está sentado, em primeiro plano com o acordeom no colo em posição para tocar, a 
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cena compõe- se de um plano médio, na altura da cintura que inicia na parte de baixo do 

acordeom até a cabeça. Enquanto ele fala, ele demonstra um forró, então a câmera faz um 

(travelling) com deslocamento para a esquerda dando um Zoom aproximando o foco no 

teclado, e em seguida um movimento para a esquerda com o foco nos baixos do acordeom, na 

sequência a câmera faz um close no rosto do músico, que toca sorrindo, mostrando expressão 

de satisfação, entusiasmo e alegria. O Músico então para de tocar e segue conversando, 

contando um episódio de sua carreia, a câmera fica em plano médio, com foco nele e no 

acordem, assim terminado uma história Dominguinhos que está sentado à esquerda em um 

sofá de canto das gargalhadas, assim a câmera faz um movimento para a esquerda mostrado 

seu corpo em plano médio. Na sequência a cena compõe de um plano conjunto aonde Pinto do 

acordeom e Dominguinhos aparecem juntos, pinto tocando o acordeom e Dominguinhos ao 

fundo dando gargalhadas, então ficam os risos e gargalhadas de fundo e entra um nordestino 

em cena sorrindo, as famílias do sertão, fazendo um comparativo o quanto o acordeom traz 

cultura e alegria para essas famílias. E por fim , a cena vai fechando em um plano meio no 

músico fechando o acordeom e sorrindo para a câmera. O Significado da cena é de que dois 

músicos nordestinos em um momento de distração em causos e histórias se mostram cultos, 

mediante a diversidade de conhecimento trazido pela sanfona. O que identifica a cena são as 

vestimentas de Pinto do Acordeom, que são típicas dos vaqueiros nordestinos. 

 

3- Na terceira cena tendo como personagem principal o acordeonista pantaneiro Dino 

Rocha , na cena a câmera ficam movimento em um travelling,  com deslocamentos tanto da 

esquerda para a direita filmando o pantanal e os rios mato-grossenses, zoom in em símbolos 

do pantanal como: corais de peixes, algas típicas do pantanal, planos aberto em aves, close na 

cabeça de um jacaré. Em seguida a cena segue em plano aberto com Dino Rocha , 

Dominguinhos e  tocando em baixo das arvores. A cena termina com a câmera em movimento 

filmando os símbolos do pantanal. 

 

4 A quarta cena tem como personagem principal o acordeonista Gaúcho Renato 

Borghetti. A cena inicia com a bandeira do estado do Rio Grande do Sul em Primeiro plano, 

após em sequencia temos a imagem do gaiteiro Gilberto Monteiro em foco principal e após, a 

câmera em movimento filmando os cavalos em meio a neblina. Na sequencia temos Renato 

Borghetti em primeiro plano de corpo inteiro tocando acordeom escorado em uma cerca, e em 

seguida de meio corpo dando depoimento em um plano médio. Em seguimento da cena 
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Renato Borghetti toca com os italianos em plano geral, com a câmara em foco nos símbolos 

da cultura italiana como vinho, rosto dos italianos cantando suas musicas típicas. E 

encerrando com um gaiteiro tocando em primeiro plano em um galpão de fazendo, e outro 

dando depoimento em frente a uma fazenda em plano médio. Essa cena tem como significado 

que o acordeom é um identificador da cultura do Rio Grande do sul, que une culturas através 

da música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

[Digite aqui] 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vale destacar a maneira como o tema foi escolhido pelo qual nos identificamos até a 

conclusão deste trabalho de pesquisa e análise. A escolha do assunto é decorrente do gosto 

pela música relacionada aos valores culturais. Desta forma, o filme documentário “O Milagre 

de Santa Luzia” foi escolhido por ser uma história real, que une um pais inteiro com culturas 

diversas através de um instrumento musical: o “Acordeom”. Diante disso surgiu a vontade de 

analisar quatro cenas do documentário, envolvendo personagens de regiões com culturas 

distintas. O objetivo deste trabalho foi mostrar como é tratada a percepção da diversidade 

cultural no filme “O Milagre de Santa Luzia”. As estratégias utilizadas para destacar o 

regionalismo de cada região surgiram  partir de um instrumento o: acordeom. Assim 

analisamos as cenas relacionando o personagem cenário, músico, instrumento, figurino e fala. 

Na primeira parte da pesquisa, fizemos um recuperação histórica falando um pouco 

sobre o surgimento do acordeom e sua chegada ao Brasil, ressaltando os lugares e em quais 

culturas ele chegou. Fizemos uma busca bibliográfica como referencial de embasamento 

teórico de alguns autores que estudam conceitos de linguagem cinematográfica e analise 

fílmica. Depois buscamos conceitos sobre documentário, razão para o nome e justificativa do 

desenvolvimento do filme, contamos um pouco da história dos músicos identificados nas 

cenas.  Após isso começamos a analise das cenas com com relação a música de cada lugar e o 

cenário aonde vivem, a relação da musica e das indumentárias, quais os recursos 

cinematográficos identificam melhor cada região. 

A primeira característica a ser analisada foi o cenário de cada cena. Então na primeira 

cena aonde o cenário é composto de uma estrada longa, um clima totalmente seco, crianças 

brincando no asfalto, e o aspecto é de muito calor, e um  sol muito forte, o cenário por si só 

relacionado a musica nordestina traduz o que é a realidade do sertão do sertanejo, pode se 

dizer que é um povo que luta muito pela vida, mas mesmo assim não desiste, isso percebemos 

na melodia das canções executadas no acordeom, elas geralmente começam com uma melodia 

muito simples e muito triste, e na cena ela gradativamente aumenta o ritmo, e Dominguinhos 

acaba a cena tocando com o instrumento centralizado no peito, a câmara com foco em suas 

mãos, e em seu sorriso. 

Já na segunda cena selecionada, temos a visita de Dominguinhos a casa do também 

nordestino Pinto do Acordeom (Francisco Ferreira Lima,) que é um instrumentista, cantor, 
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compositor, o qual já fez parte da banda de Luiz Gonzaga. Nesta cena em um ambiente 

interno, Pinto do acordeom conta uma história bizarra aonde ele estava tocando em um forró 

pé de serra como ele diz: -“ Eu tava tocando um forrozão enfezado e o cara mandou para”.  

No relato ele conta que o cara queria que ele tocasse em “Ingrêis” (Inglês), ele falou que não 

cantava, mas foi calçado em ‘’ peixeira”, mas com muita alegria dando risada do episódio eles 

tocaram a música New York, de Frank Sinatra, mas a letra foi inventada na hora mesmo, mas 

a melodia igual a original. Nesse ponto observamos que aparentemente o músico do Nordeste, 

na primeira impressão parece alguém sem cultura, então percebemos o quanto o acordeom 

pode unir culturas, aonde o musico de baile e de forró deve conhecer todos os estilos. Nesta 

cena Pinto do acordeom esbanja bom humor, e traz estampado na cara alguém que ama o que 

faz. 

Já na terceira cena, o cenário é carregado das belezas naturais do Pantanal, os planos 

destacam os símbolos naturais como os corais de peixes, aves, as sonoras e falas de um povo 

simples. Nas falas e relatos, Dino Rocha conta um pouco da origem do chamamé mato-

grossense. Segundo ele, na ausência de referências musicais, eles escutavam muito os discos 

paraguaios e argentinos, aí vem a troca de culturas e informação com outros países, ele 

também fala que o pantaneiro canta aquilo que é da sua terra, aquilo que vive, traz na sua 

música o retrato de um homem simples do campo, que leva cultura e alegria através do seu 

acordeom. Em todas as cenas o recurso mais utilizado como identificação cultural é o zoom, e 

o close, os personagens em primeiro plano com o foco em símbolos regionais, e junto com 

melodias que identificam cada região. 

A última cena inicia com enquadramento na Bandeira do Rio Grande do Sul, e no fogo 

de chão dois símbolos que representam a cultura gaúcha.  A imagem em movimento dos 

campos do Sul. Na parte musical e de cenário, inicio da cena com homens lidando com o gado 

e Renato Borghetti está tocando, simbolizando o homem do campo o homem simples, o 

gaúcho que ama sua terra e toca aquilo que vivencia. Em seguida, Renato Borghetti toca 

juntamente com Dominguinhos mostrando a integração na linguagem musical, um 

instrumento de cultura universal, aonde se pode tocar a mesma música, passar a mesma 

mensagem mediante cada cultura, mas com modos distintos. Em seguida Renato toca com os 

italianos musicas típicas, o qual sua origem também é Italiana. Os planos novamente 

valorizam símbolos que identificam as culturas como os parreirais, o vinho, o acordeom. 
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Por fim, conclui- se que o Acordeom une culturas e é um mediador de comunicação, 

que fala diversas línguas e pode ser chamado de universal. Já em relação aos recursos 

cinematográficos que melhor identificam cada região ,valorizo  o Travelling também 

chamado movimento de câmera, nos dá noção do espaço de cada região, da possibilidade de 

perceber a grande em extensão das belezas de cada lugar, o primeiro plano e posteriormente o 

zoom, aliados com os áudios de músicas típicas de cada região fortalecem os símbolos que 

representam cada estado. 

Este trabalho serviu para perceber o quanto Brasil é rico em diversidade cultural e une 

todos através do acordeom, cada um com seus valores:  O nordestino que busca uma vida 

melhor que a sua vida sofrida no sertão, e um dia pensa em voltar para sua terra natal.  O 

pantaneiro que leva sua vida de forma pacata, conectado a natureza e o gaúcho que tem muito 

orgulho pelas coisas da sua terra e das suas tradições.  

Para finalizar, acreditamos que os objetivos principais desta pesquisa foram atingidos, 

ou seja, perceber as diferentes utilizações do acordeom no Brasil e como este instrumento 

pode ser agregador em um país com culturas regionais diversificadas. 
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