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 O filme A Linha Fria do Horizonte (Luciano Coelho, 2014) busca documentar 

um movimento musical contemporâneo que envolve artistas do sul do Brasil, do 

Uruguai e da Argentina. Em contraste com as identidades modernas nacionais, nos 

casos uruguaio e argentino, e regional, no caso do Rio Grande do Sul, o fenômeno em 

questão não se atém às fronteiras políticas ou linguísticas. Versa sobre a histórica e 

imaginária região do Prata, que ao longo dos séculos XIX e XX teria servido de 

alteridade para as constituições identitárias de cada país em separado. Agora, neste 

filme, a cultura platina justifica o compartilhamento e a representação em torno da 

paisagem e do sentimento de localidade. 

 Como documentário musical, em 98 minutos, mostra a obra e o pensamento de 

cancionistas como o brasileiro Vitor Ramil, os uruguaios Daniel e Jorge Drexler e o 

argentino Kevin Johansen. De acordo com a sinopse disponível no site do filme, o que 

os une, além de contatos e parcerias ocasionais, é “a reflexão sobre as questões da 

identidade local e global permeadas pelo frio”. Para tanto, a produção captou imagens e 

realizou entrevistas com dezenas de artistas, durante os meses de junho e julho de 2011 

e 2012, somando mais de 120 horas de filmagem. A equipe trabalhou em 14 cidades 

brasileiras, seis uruguaias, três argentinas e na capital espanhola. 

 Neste artigo proponho refletir sobre as questões de identidade (HALL, 2009) e 

hibridismo (BHABHA, 1998; BURKE, 2003; CANCLINI, 2000) a partir do filme. O 

roteiro do diretor curitibano Luciano Coelho, bem como as falas dos artistas 

entrevistados, e ainda a pesquisa do geógrafo Lucas Panitz, colaborador da produção, 

formam o material de análise posto em perspectiva diante dos conceitos citados. 

 Para efeito de contextualização, é importante termos em conta a pesquisa de Ana 

Carolina Escosteguy e Cristiane Freitas Gutfreind (2006), sobre identidade gaúcha e 

cinematografia regional. Para as autoras, do ponto de vista teórico, é preciso 

problematizar o eixo identitário – o “ser gaúcho” – “entendido a partir da dicotomia 

entre uma vertente essencialista de identidade e outra, não-essencialista”. A primeira 
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seria a vigente de forma hegemônica, pelo menos na maior parte da mídia, com 

exceções apontadas na pesquisa. Esta identidade essencialista “funda-se na existência de 

grupos sociais calcados em categorias inatas e imutáveis, busca um conjunto de 

características que uma comunidade partilha e que não se altera no tempo” (2006, p.4). 

Tendo em face esta diferenciação, Escosteguy e Gutfreind tomam em sua análise uma 

vertente teórica diferente da “hegemônica”. Para elas: “é a ideia de produção que pauta 

a identidade, pressupondo que tal existência é um produto social, permanentemente em 

transformação”. Assim, não é fixa nem estável. “Também tem história, embora esta não 

seja a recuperação de um passado cristalizado, implicando, ao contrário, em 

continuidades e rupturas” (Ibid., 2006, p.6). 

 

Se assumimos que as identidades, entre elas a gaúcha, são constituídas 

por representações, então, por exemplo, o cinema, a literatura, as 

imagens da televisão não são um espelho que reflete a realidade 

“existente”, mas representações que nos constituem como sujeitos e 

nos posicionam (ESCOSTEGUY, GUTFREIND, 2006, p.7) 
 

 

 Considera-se assim que as narrativas cinematográficas ligam-se à maneira de 

viver de um local determinado, e acompanham as mudanças de valores na sua 

formação. Mas analisando matérias de jornal e revista, sobre produções gaúchas no 

período entre 1994 e 2004, observaram que o material ressaltava de forma ufanista “a 

temática do orgulho de pertencimento à região sul” - em alguns casos, apenas pela 

presença de gaúchos no elenco, na equipe de produção e na direção dos filmes. Já em 

relação à questão do cenário, as pesquisadoras concluíram que em Netto perde sua alma 

(2001), por exemplo, o pampa é transformado em personagem, supervalorizando 

aspectos geográficos regionais. “Tanto pela ênfase no cenário quanto através de outros 

traços identitários regionais, o filme foi considerado pela crítica como ufanista e 

separatista” (ESCOSTEGUY, GUTFREIND, 2006, p.8). Avaliando os espaços de 

locação, perceberam uma diversificação na utilização da paisagem gaúcha como 

cenário. Porém a preferência se deu por locais que sedimentam o imaginário do pampa e 

mitificam o gaúcho. Concluíram que mesmo as produções de temáticas urbanas acabam 

vinculadas às representações hegemônicas desta identidade. 

 Neste contexto, vamos observar que o documentário A Linha Fria do Horizonte 

expressa um olhar diferenciado sobre a região. Em primeiro lugar, por não limitar a 
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identidade no espaço estadual, mas incluir os países e os artistas vizinhos. O filme é um 

retrato de uma cultura emergente que, no caso do Rio Grande do Sul, distancia-se de 

movimentos regionalistas de caráter passadista, empenhados em perpetuar uma 

memória, ou uma história. O pelotense Vitor Ramil comenta esta questão em uma cena, 

lembrando dos anos em que viveu no Rio de Janeiro: 

 
Finalzinho dos anos 80, início dos 90, foi um período em que houve 

um grande recrudescimento, da coisa do regionalismo, do gauchismo, 

do nativismo, isso era muito forte. Eu via muito em Copacabana os 

caras de gaúcho, caminhando às vezes no calçadão, passava um 

sujeito solitário de bota, bombacha, lenço vermelho, tomando mate, 

quarenta graus lá fora no sol. E me incomodava que toda música do 

sul que o Brasil reconhecia como nossa ela tinha sempre que ser 

folclórica, gauchesca. A nossa música urbana nunca era reconhecida 

como nossa. […] Então a ideia de buscar uma estética do frio
1
 começa 

um pouco por essa necessidade de reagir ao estereótipo do Rio Grande 

do Sul, ao estereótipo do gauchismo. Também reagir ao estereótipo de 

brasilidade (Vitor Ramil). 
 

Atendo-se à questão identitária no sul do Brasil, sem aprofundar as instâncias 

correlatas nos outros dois países vizinhos envolvidos, é importante pontuar que esta fala 

de Ramil condiz com o fenômeno descrito por Ruben George Oliven (1995). O 

antropólogo afirma que na década de 1980 foram criados aproximadamente mil centros 

de tradições, mais de quarenta festivais de música nativista, e vários rodeios. Este 

crescente interesse pelas “coisas gaúchas” na época também ajudaria a explicar o 

consumo de produtos culturais voltados a temáticas regionais, tais como programas de 

televisão e rádio, jornais especializados, editoras, publicidade que faz referência direta, 

discos, restaurantes típicos e lojas de roupas. “O interessante é que esse mercado está 

concentrado nas cidades e é formado, na maior parte, por pessoas sem vivências rurais” 

(OLIVEN, 1995, p.77). 

Caberia perguntar se, mesmo compondo milongas (ritmo reconhecido como 

gauchesco), Vitor Ramil não se sente incluído neste chamado “gauchismo”. O próprio 

artista, em outra passagem do filme, reforça que não. Conta que foi muito criticado 

quando lançou o álbum Ramilonga (2000), porque era visto como roqueiro, urbano, e 

por isso não teria direito de cantar milonga. Defendendo-se, pergunta por que então a 

milonga o comove. E para compreendermos melhor este “preconceito”, recorremos a 

                                                 
1 Vitor Ramil publicou o ensaio A Estética do Frio em 1998, no compêndio de artigos Nós, Os Gaúchos 

(FISCHER; GONZAGA), dedicado a expressar sua condição de artista do sul do Brasil. 
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Oliven, quando conclui em seu estudo do gauchismo que se trata “de uma construção de 

identidade que exclui mais do que inclui, deixando fora a metade do território sul-rio-

grandense e grande parte de seus grupos sociais” (2006, p.154). De acordo com o 

pesquisador: 

 

Os primeiros e mais antigos atores do gauchismo são os 

tradicionalistas. Eles se constituem em um movimento organizado e 

atento a tudo que diz respeito aos bens simbólicos do estado sobre os 

quais procuram exercer seu controle e orientação. Possuem 

intelectuais que produzem escritos e que ocupam posições 

importantes em lugares estratégicos. Para eles é fundamental 

demarcar quais são os ‘verdadeiros’ valores gaúchos, daí a 

necessidade de se erigirem em guardiães da tradição (Ibid., p.166). 
 

 Assim, apesar da diversidade cultural do Estado, “a tradição e a historiografia 

regional tendem a representar seu habitante através de um único tipo social: o gaúcho, o 

cavaleiro e peão de estância da região sudoeste do Rio Grande do Sul” (2002, p.167). E 

com a pesquisa citada anteriormente, de Escosteguy e Gutfreind, podemos incluir o 

cinema, nessa construção social, em que há referência constante a um passado glorioso
2
. 

 Analisando o filme A Linha Fria do Horizonte, percebemos uma intenção 

diferente da que acabamos de descrever. O foco principal é o presente, um movimento 

artístico que passa a emergir e que ganha uma documentação cinematográfica. Ao 

mesmo tempo em que se utiliza de referências históricas da região do Prata, revaloriza-

as, numa perspectiva identitária em deslocamento, diferente dos nacionalismos e 

regionalismos baseados em fronteiras estanques. Para Stuart Hall (2009), a identidade é 

um lugar que se assume, não uma essência ou substância a ser examinada. 

Considerando o contexto pós-colonial, as diásporas e a globalização, indaga: “Onde 

começam e onde terminam suas fronteiras, quando regionalmente cada uma é cultural e 

historicamente tão próxima de seus vizinhos e tantos vivem a milhares de quilômetros 

de ‘casa’?” (p.26). 

Vale enfatizar que o título do documentário, “A Linha Fria do Horizonte”, 

indica abertura à ressignificação do tempo e do espaço através da música. Nos primeiros 

minutos, Vitor Ramil conta uma história de uma entrevista que concedeu a uma revista 

                                                 
2 De acordo com Juremir Machado da Silva, a Revolução Farroupilha é “o acontecimento mais reconstruído e 

mitificado da História brasileira, a ponto de História e Mito acharem-se atualmente quase inteiramente 

confundidos, com ampla vantagem para a idealização” (2010, p.14). Nesta guerra civil, entre 1835 e 1845, parte 

da sociedade sul-rio-grandense insurgiu contra o poder central do Império brasileiro, proclamou uma República e 

lutou por dez anos, para pagar menos impostos, até a derrota.  
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de Curitiba. O jornalista perguntou a ele como se sentia por estar “à margem do centro”, 

por morar em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, longe do mercado, da televisão, 

das gravadoras. Sua resposta foi a seguinte: “Mas eu não estou à margem do centro, eu 

estou no centro de uma outra história”. Ramil se referia ao lugar onde vive e cria sua 

música como local de trânsito entre as culturas do Prata e do Brasil tropical, o que é 

positivo em sua avaliação. Ainda na introdução, o cancionista uruguaio Daniel Drexler 

declara: “em particular, não tenho muito carinho pelas fronteiras”. 

Tomi Lebrero, jovem compositor argentino, comenta a primeira vez em que 

ouviu Vitor Ramil, na televisão. Tocava uma milonga, mas que tinha algo também de 

Caetano Veloso e de rock, o que o tocou muito e passou a influenciá-lo como artista.  

Irmão de Daniel, Jorge Drexler provavelmente é o maior expoente deste grupo 

tratado no filme. O uruguaio conta de como teve acesso a um disco de Ramil, por 

intermédio do argentino Pedro Aznar, que também foi responsável por retribuir e levar 

sua música ao brasileiro. Ambos comentam que ficaram impressionados, gostaram 

muito um do outro e se sentiram profundamente identificados. Aos poucos, foram 

firmando contato e uma amizade, que também começou a render parcerias musicais. 

Para Jorge Drexler, Vitor Ramil é o melhor compositor brasileiro de sua geração. 

Chama-lhe atenção a complexidade harmônica de suas canções: 

 

É um híbrido típico dessa região, uma mistura de coisas anglo-saxãs 

com a milonga, com a construção de uma identidade a partir da 

milonga, tendo sua base em outros lados, em outra harmonia que vem 

do mundo anglo-saxão e que vem muito do mundo da bossa nova e do 

samba, o que é menos evidente mas você vê de fora. Vitor é bem mais 

brasileiro do que ele acha. Ao mesmo tempo é muito menos brasileiro 

do que as pessoas pensam que é ser brasileiro, quando na verdade ser 

brasileiro é complicadíssimo (Jorge Drexler, A Linha Fria do 

Horizonte, 2014). 
 

Falando desde Madrid sobre sua trajetória, Jorge Drexler afirma que “a distância 

é um catalisador da identidade regional”. Justifica que, vivendo na Espanha, começou a 

compor zambas e milongas, ritmos típicos do Uruguai. Narra sobre o tempo em que 

tinha vergonha de tocar folclore porque achava que não sabia direito, não estava à altura 

como músico. No entanto, afirma que “esta falta de respeito é o que impulsiona o 

folclore para a frente”. “O folclore que eu gosto é uma entidade viva, uma entidade 
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tratada com o maior dos amores desrespeitosos. Como tratam a música na Bahia, lá em 

Salvador, que todo ano que você vai tem um instrumento novo”. 

Em um “ping-pong” de depoimentos subsequentes, Ramil arrisca dizer que, pela 

característica musical, “Jorge Drexler é um compositor brasileiro nascido no Uruguai”. 

“Eu acho inclusive que ele é mais brasileiro que eu, ele busca mais a brasilidade que eu; 

já eu busco mais a platinidade que ele”. 

A partir destas falas, dando prosseguimento à análise teórica, vamos citar o 

artigo de Regiane Regina Ribeiro e Anderson Lopes da Silva que trata das variadas 

concepções que os processos hibridizadores possuem na atualidade. Relacionam 

pensadores dos Estudos Culturais, Bhabha, Canclini e Stuart Hall, com o conceito de 

differánce de Jacques Derrida. Assim a noção de hibridização não se limita às fronteiras 

geográficas, linguísticas ou de outra ordem, mas é fluida, desestabilizadora. 

 
os processos migratórios e a desterritorialização desconstituem o 

conceito de comunidade nacional e dificultam a localização linear de 

repertório de costumes, mitos e práticas que formavam um universo 

simbólico e, em consequência, configuravam as identidades. Tais 

repertórios tornaram-se transculturais, implodindo o conceito de 

fronteiras delimitadas, que não têm correspondência exclusiva com os 

territórios em que se encontram e tampouco apresentam com estes 

uma relação de oposição (RIBEIRO; SILVA, 2015, p.5) 

 

 Nesse contexto, trazem o conceito de Canclini de hibridização cultural. Para o 

teórico argentino, a transposição das fronteiras e o processo transcultural, que 

caracterizam a expressão das culturas híbridas, determinará uma construção identitária 

sempre em trânsito, na qual a cultura desterritorializada buscará seu “não lugar”, 

ocupando de maneira incisiva um novo locus de expressão. Considerando o filme aqui 

analisado, este novo locus de expressão estaria mais ligado a conexões entre os artistas 

do que ao território onde vivem (ou a um território construído para além das fronteiras 

entre países), formando a base de uma identidade híbrida. 

 Ribeiro e Silva afirmam que na atualidade, apresenta-se paralelamente à 

globalização econômica “a existência de uma globalização de práticas sociais, em um 

contexto atravessado por diferentes mídias que se entrelaçam configurando um 

complexo cenário midiatizado”. É nesse conjunto de acontecimentos que ganham força 

os movimentos/fluxos de sujeitos pela experiência da miscigenação cultural. Desse 

modo, o conceito de fronteira, antes tido como muro e defesa, passa na atualidade a ser 
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considerada ponto de contato. É nesta fronteira e por meio dela que os sujeitos da 

música do Prata intervêm e redimensionam-na. Deduz-se assim que estes sujeitos 

possuem certa autonomia para construir esta cultura híbrida. Este fato aproxima-os mais 

do conceito de hibridização de Canclini, do que dos de Hall e Bhabha, conforme os 

pesquisadores Ribeiro e Silva expõem. Segundo eles, “a visão de Stuart Hall com 

relação à hibridização cultural aproxima-se muito da conceituação proposta por Homi 

Bhabha, especialmente por usar uma terminologia idêntica: a tradução cultural” (2015, 

p.14). Enquanto Canclini vê na hibridização um processo multicultural e capaz de 

possibilitar o respeito, a valorização e a tolerância às diversidades culturais, para Hall e 

Bhabha este processo resulta do choque, do embate e, por isso, não traz consigo uma via 

constante de entendimento. Ou seja, “a visão do autor jamaicano e a do autor indiano 

não são tão 'elogiosas' em relação aos processos de mestiçagem” (Ibid.). 

 Mas o historiador inglês Peter Burke (2003) pesquisou a epistemologia do 

hibridismo cultural, considerando o pensamento de Hall, Bhabha e Canclini, e tem outra 

visão. Historicamente, faz uma diferenciação entre dois entendimentos diversos para o 

termo, entre imitação e apropriação. O primeiro estaria mais para o que ele chama de 

“macaqueação” e o plágio. Ligado ao termo empréstimo, surgido na Renascença, de 

conotação negativa, mas que no século XX passou a ser positivo. Também condizente à 

expressão mais técnica de aculturação, que sugeria a subordinação de uma cultura, que 

assumia características de outra dominante. Em contraponto a estas noções, a segunda 

via liga-se mais à antropofagia
3
. Surgiram ao longo do tempo expressões correlatas 

como transculturação e transferência, que consideravam a reciprocidade. Ou num 

sentido “de baixo pra cima” surgiu o termo acomodação. Assim, há trocas iguais e 

desiguais. Em minha avaliação, o sentido de hibridismo na música d'A Linha Fria do 

Horizonte está mais para a antropofagia, a apropriação, a transculturação.  

 Segundo Burke, um cenário futuro não muito quisto é o da possível 

homogeneização. “Os críticos hostis temem a perda do sentimento de se pertencer a 

algum lugar, na verdade da própria perda de um lugar, substituído pela proliferação de 

não-lugares, como aeroportos” (2003, p.108). Este processo reduziria a diversidade. 

Mas o historiador é otimista, acredita que os críticos do processo de hibridização não 

                                                 
3 Peter Burke se refere à Semana de Arte Moderna, no início do século XX no Brasil. As discussões sobre 

antropofagia seriam “uma variante desta abordagem, interessados que estavam em pegar as coisas estrangeiras e 

digeri-las ou domesticá-las” (2003, p.42).  
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veem o lado positivo, a tendência à síntese e à emergência de novas formas. Há uma 

nova ordem cultural global emergente, que pode se diversificar, adaptando-se a 

diferentes ambientes locais. Para ele, as metrópoles e as fronteiras são só locais mais 

propícios às trocas culturais, pois proporcionam o encontro, iniciam misturas que se 

transformam em algo novo, diferente
4
. Ou na perspectiva de Hall, hibridismo como 

impureza: “é como a novidade entra no mundo” (2009, p.33). 

 Para aprofundarmos a questão, vamos direto à fonte: o texto Culturas Híbridas 

de Canclini (2000). Nele vamos encontrar a afirmação de que o processo de 

homogeneização das culturas autóctones da América teria começado muito antes do 

rádio e da televisão. Teria sido nas operações etnocidas da conquista e da colonização, 

na cristianização violenta de grupos com religiões diversas durante a formação dos 

Estados nacionais, na escolarização monolíngue e na organização colonial moderna do 

espaço urbano. No entanto, o autor observa que “os comunicólogos veem a cultura 

popular contemporânea constituída a partir dos meios eletrônicos, não como resultado 

de diferenças locais, mas da ação difusora e integradora da indústria cultural”. A noção 

de popular construída pelos meios de comunicação, e em boa parte aceita pelos estudos 

nesse campo, segue a lógica do mercado. 

 

“Popular” é o que vende maciçamente, o que agrada a multidões. A 

rigor, não interessa ao mercado e à mídia o popular e sim a 

popularidade. Não se preocupam em preservar o popular como cultura 

ou tradição; mais que a formação da memória histórica, interessa à 

indústria cultural construir e renovar o contato simultâneo entre 

emissores e receptores (CANCLINI, 2000, p.259-260). 
 

Esta definição comunicacional de popular abandona o caráter ontológico que o 

folclore e a tradição lhe atribuíram. Nessa perspectiva, o popular não consiste no que o 

povo é ou tem, mas no que é acessível a ele, no que gosta, no que merece sua adesão.  

 Trazendo esta problemática para o campo da música, vamos nos apoiar no texto 

de Herom Vargas, que propõe como instrumento para estudo da canção na América 

Latina os conceitos de hibridismo e mestiçagem. Sua justificativa é o complexo e 

                                                 
4 Vale registrar a posição divergente, de viés materialista, de Maria Elisa Cevasco, sobre Canclini e a Bhabha: 

“noções contemporâneas como hibridismo ou entre-lugar são elaborações conceituais de aspirações reais. Num 

certo sentido, formulam o que todos queremos ouvir. Do lado dos que exercem a hegemonia cultural, abrem um 

espaço para a cooptação: é como se estivéssemos escolhendo e promovendo a mescla cultural, e não sofrendo 

uma imposição a que não temos forças de resistir” (2006, p. 135).  
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radical processo de misturas que rompe com os modelos únicos de análise. Para 

entender estas complexidades no continente, o autor caracteriza a música popular latino-

americana a partir de sua transformação pelos meios de reprodução e de comunicação, o 

que a faz mesclada e sobreposta por elementos arcaicos e modernos, nacionais e 

estrangeiros. Apesar da suposta estandardização nos processos de mercantilização da 

música, “a dinâmica da canção popular sempre foi a da incorporação de elementos 

externos e da experimentação em novos formatos e instrumentações” (VARGAS; In. 

VALENTE, 2007, p.63).  

 Apoiando-se no pensamento de Canclini, Vargas também atribui aos produtos 

híbridos as ideias de fratura, deslocamento e transitividade. Assim, distancia-se de uma 

“visão linear e evolucionista da história que teria a força de definição da identidade do 

objeto em questão – como se um dos ‘passados’ fosse mais importante e verdadeiros 

que ‘outros’” (Ibid., pp.63-64). Dessa forma, com nosso filme objeto, distanciamo-nos 

das análises que enfatizam o perene, ou seja, o aspecto individual que melhor 

caracteriza tal ou qual objeto da cultura. Abraçamos então o híbrido, que por sua vez “se 

deixa levar pela instabilidade da mudança constante”. Rompe estabilidades teóricas, 

padrões e unicidades semânticas. Mutante, proporciona novas combinações. 

 Herom Vargas conclui que os fenômenos musicais na América Latina, a 

exemplo do tropicalismo, “caracterizam-se pelas formas movediças e deselegantemente 

barrocas que se aproveitam, aqui e ali, de gêneros, padrões, estruturas, performances e 

vozes, fragmentos sonoros justapostos e sintetizados no cenário aparentemente caótico 

do continente” (2007, p.69). E aqui podemos retomar a semelhança e identificação dos 

artistas d'A Linha Fria do Horizonte, com o tropicalista Caetano Veloso, conforme já 

citado neste artigo e conforme dissertaremos a seguir ao abordar o conceito de 

Subtropicalismo, do músico Kevin Johansen. 

 

Milonga 

 A milonga seria a expressão máxima de hibridismo e integração entre estes 

artistas. Vitor Ramil diz no filme que ela se tornou uma música contemporânea
5
. Carlos 

Moscardini, violonista argentino, afirma que a milonga é o nexo que une os três países, 

                                                 

5  Sobre as milongas de Vitor Ramil, Marcelo Delacroix observa no filme que não as houve como sendo 

folclore, mas como sendo canção, música brasileira. “Então o Vitor nos aproxima do Brasil com a milonga dele”.  
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assim como o churrasco, o mate e o termo gaúcho, ou gaucho.  Já Jorge Drexler acredita 

que defender a milonga de maneira ortodoxa é uma enorme injustiça, porque a milonga 

é um gênero mestiço. 

 

A milonga é uma híbrido por natureza. Ela tem muitos elementos da 

música europeia. A orquestração, começando pelo violão, que deve vir 

do mundo árabe através do alaúde ou do ud (vai saber de onde vem a 

viguela...). Tem um nome africano. Tem um pulso que deve ter 

alguma das raízes na África, com essa síncope. Compartilha parte da 

sua estrutura rítmica de 3-3-2 com a música judia, balcânica. Esse 3-3-

2 que está no pulso, de onde vem isso? (Jorge Drexler) 
 

 A milonga, para Drexler, tem relação com o fenômeno do gaúcho, comum aos 

três países do Prata. Citando livro de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografia de la 

Pampa, afirma que o gaúcho também é um híbrido, “filho do encontro violento entre o 

homem europeu que chegava e a mulher indígena, muitas vezes contra a vontade da 

mulher”. Desta forma, sua condição como indivíduo não se identifica com o europeu e é 

rejeitado pelo indígena. O uruguaio acredita que este sistema de isolamento social teria 

inclusive determinado uma personalidade solitária: “Tende à individualidade, a ficar 

sozinho com seu violão; isso tinge toda a temática da milonga e da região”. 

 De forma didática, empunhando violões, os artistas explicam na tela as variações 

rítmicas da milonga do campo para a cidade. Kevin Johansen corrobora que há duas 

milongas: a melancólica, campestre, do pampa; e também a milonga “picaresca, pra 

dançar, relacionada com a parte negra do tango, a parte que se foi de Buenos Aires para 

o Uruguai e subiu pelos rios”. 

 Pesquisando a influência do espaço platino na música destes artistas, o geógrafo 

Lucas Panitz faz um recorte de gênero musical. Assim, adjetivou a música dos mesmos 

artistas que participam do filme como milonga contemporânea. 

 
pretende-se diferenciá-la da milonga tradicional, a milonga de 

festivais, a milonga nativista, tradicionalista, missioneira, ou qualquer 

outro adjetivo que se lhe queira dar, e que indique a expressão mais 

folclórica do ritmo. No presente caso, trata-se, em definitivo, de um 

gênero musical processado dentro da música pop e popular mais 

ampla. Ela se mostra mais uma raiz, um fundo, do que propriamente 

um ritmo plenamente codificável (PANITZ, 2010, p.119). 
 

Para Panitz a milonga, matriz dos músicos, é tomada como condição radical do 

Prata. Segue o histórico das fronteiras móveis na região, entre domínio castelhano e 
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lusitano, entre os séculos XV e XIX. Os idiomas português e o espanhol se mesclam a 

todo instante. A milonga representaria a reunião dos “irmãos” de diferentes países, 

transitando pelos meios de transporte, quando os artistas se deslocam para os encontros 

musicais. Também transita pelos meios técnico-científico-informacionais, encurtando 

distâncias. “A milonga é territorializada nas cidades, nas praias, nos rios, nos meios de 

transporte e de comunicação, está solta no espaço platino" (Ibid., p.124). 

Faz-se necessário pontuar que Panitz colaborou com o roteiro do filme. A 

percepção do geógrafo vai ao encontro da proposta identitária não-essencialista tratada 

neste ensaio. Sua percepção é de que a milonga passa de um lado pra outro nas margens 

do rio da Prata. Reforça, assim, a ideia de um espaço cultural onde seus limites não são 

os mesmos dos estados-nações. Panitz usa a categoria “região-paisagem” para 

caracterizar o pampa que é expresso pela milonga: "A milonga cria identidade territorial 

e uma consciência de pertença geográfica a um determinado recorte espacial" (2010, 

p.135). Esta seria a conformação de um novo território musical contido no espaço 

platino, que advoga por uma nova centralidade, baseada no estabelecimento de um 

mercado consumidor dessa música. Nele, as novas tecnologias de comunicação são 

importantes para estabelecer e manter parcerias e contatos. Mas o vínculo pessoal viria 

primeiro, em uma época de integração, não de separação. 

Seguindo esta concepção, uma das propostas do documentário está ligada aos 

lugares e paisagens onde vivem e criam os músicos. Ramil depõe sobre sua ligação 

estreita com os lugares, o que refletiria em sua música. Como exemplo, cita as canções 

Satolep, sobre Pelotas; Ramilonga, sobre Porto Alegre; e Sapatos de Copacabana, sobre 

o Rio de Janeiro. Sobre a primeira, revela que é uma crônica de sua vida familiar e 

musical, na casa onde vive até hoje, após temporada no sudeste brasileiro. É exatamente 

o local onde a entrevista para o filme foi gravada.  

Já Jorge Drexler concede a entrevista para o documentário em Madrid, onde 

vive desde 1995, quando se mudou para o velho continente por incentivo do espanhol 

Joaquín Sabina. Conta sua trajetória a partir do bar Libertad 8, onde começou. Drexler 

afirma que seu avô nasceu em Tacuarembó, região fronteiriça, onde se falava portunhol, 

o que teria influenciado sua música.  
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Em Buenos Aires, Pablo Grinjot mostra sua casa, onde hospeda os músicos 

uruguaios e brasileiros que vão para a capital argentina se apresentar. Esta cena já 

representa uma localidade ligada ao trânsito e ao intercâmbio entre os músicos. 

Para refletirmos sobre estes trânsitos e inspirações em cidades retornamos ao 

artigo de Herom Vargas. Para o pesquisador, ainda que a mestiçagem e a hibridização 

tenham começado no período colonial, estes processos seguiram primando pela típica 

dinâmica de mesclas e incorporações, atualizando músicas tradicionais na globalização. 

 

com os crescentes trânsitos das informações pelas mídias, as vias 

virtuais e as identidades múltiplas -, a cidade se tornou o local por 

excelência da mescla, sobretudo na América Latina, que recriou suas 

tradições ao lado das novas marcas da tecnologia. E os meios de 

comunicação no continente só fizeram acelerar a dinâmica híbrida 

tipicamente local (In.:VALENTE, 2007, p.76-77). 
 

De Buenos Aires para Pelotas, em um segundo momento no filme, Vitor Ramil 

apresenta a paisagem da cidade natal. Afirma que em noites frias de inverno, cria-se um 

ambiente caseiro de alegria, em contraponto à tendência de se ver o frio como uma coisa 

ruim. E explica que seu ensaio “Estética do Frio”, publicado na década de 1990, teria 

sido sua reflexão sobre algo que o identificasse enquanto homem do sul, em contraste 

com o Brasil tropical.  

Arthur de Faria, compositor porto-alegrense entrevistado, diz que o ensaio de 

Ramil é uma tentativa de explicar o som que o pelotense cria, mas que acabou se 

identificando por sua vez. Para Faria, é criando uma música “daqui”, da aldeia, que se 

torna universal. Outro gaúcho da capital, Marcelo Delacroix também acredita que a 

Estética do Frio traduz uma sonoridade local da canção: “Esta coisa do inverno, de fazer 

com que a gente fique mais dentro de casa, da rodinha de violão em volta de uma 

lareira, tomando um vinho, é diferente de um violão na beira da praia fazendo um luau; 

é outro ambiente, onde a gente canta mais baixinho; na beira da praia, com o barulho do 

mar, tu vai cantar algo a plenos pulmões”.  

A paisagem que inspira esta estética, para Ramil, é da planície, do campo, da 

várzea. Dela, o artista extraiu as seguintes percepções: rigor, concisão, clareza, leveza, 

profundidade, pureza, e melancolia. Tais características também localizou em sua 

música, e na matriz de sua milonga.  
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Já os irmãos Daniel e Jorge Drexler, costumam se referir ao termo 

Templadismo, alusivo ao clima temperado da região. Daniel chama atenção para o fato 

de Montevidéu ser uma cidade portuária, o que proporciona um contato contínuo com o 

exterior através do mar: “Isso marca muitíssimo o seu caráter”. Dany López acrescenta 

que o Uruguai está situado entre Brasil e Argentina, “dois gigantões, olhando para os 

dois lados o tempo todo, e tentando achar uma identidade no meio”. 

 

a questão do Templadismo foi um trocadilho. Estávamos falando pelo 

Skype com o Jorge, sobre a Estética do Frio do Vitor (tínhamos 

acabado de conhecer a obra do Vitor) e de certos assuntos que 

tínhamos falado antes. Dessa questão de uma região onde há três 

fronteiras políticas e uma fronteira linguística e mesmo assim há uma 

comunhão de identidade muito marcada. Há uma forma de cantar, há 

uma forma de tocar violão, há um monte de estilos musicais de raiz 

que são comuns ao sul do Brasil, ao Uruguai e ao centro da Argentina 

(Daniel Drexler). 
 

Jorge Drexler explica que o Templadismo é a associação do clima intermediário, 

temperado com a paisagem carente de grandes acidentes geográficos, com uma vasta 

visão do horizonte, suavemente ondulado. A ausência de grandes saltos térmicos ou 

geográficos refletiria no estado de ânimo, na expressividade num grau breve, 

intermediário, “no grau temperado da personalidade”. “Nós víamos tudo do mesmo 

plano. Tínhamos muito horizonte, muito espaço aberto, pouca magnificência. É uma 

fuga da grandiloquência” (Jorge Drexler). 

O argentino Kevin Johansen, na sequência do filme, reconhece que o clima 

marca as culturas: “essa coisa temperada é real”. Mas possui outra palavra para se 

referir ao mesmo fenômeno: subtropicalismo. O termo refere-se a sua geração de 

cantautores, tanto argentinos, quanto uruguaios e brasileiros, em homenagem à geração 

anterior, os tropicalistas
6
. Para ele, Charly García e Spinetta são tropicalistas da 

Argentina. Jaime Roos e Rúben Rada são tropicalistas do Uruguai. Irônico, Johansen 

faz quanto a essa sucessão geracional uma provocação. Considerando que os 

tropicalistas teriam sido mais engajados politicamente, os subtropicalistas teriam uma 

                                                 
6 Para Júlio Medaglia, o final dos anos 1960 foi um período excitante que provocou no Brasil um surto criador de 

elevado nível, semelhante ao que ocorreu na mesma época internacionalmente, quando grandes transformações 

comportamentais, artísticas e sociais […] abalaram o mundo. “Aqui também através da cultura popular, mais 

precisamente via música, é que as provocações vieram a ocorrer” (2003, p.183). O principal resultado desse 

movimento teria sido o Tropicalismo. 
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qualidade a menos. “Acho que se você é rebelde de um pai rebelde, você é conservador. 

É uma pena ser conservador” (Kevin Johansen). 

 

Considerações finais 

Com a provocação de Johansen podemos notar que de fato os compositores 

reunidos neste grupo d'A Linha Fria do Horizonte não possuem bandeiras políticas 

expressas. No entanto, podem através de suas atuações no campo da música e da 

estética estar influenciando e criando uma nova realidade na cultura. No filme, os 

artistas reconhecem que suas discussões conceituais passaram a impulsionar um 

movimento de ir e vir, entre os três países. Daniel Drexler diz que ter conhecido a 

música de Vitor Ramil, foi encontrar um elo perdido: “algo que estava ali, no meio, que 

tinha muito a ver com minha própria identidade”. 

Ana Prada diz ter ficado emocionada ao ouvir um disco de Marcelo Delacroix. 

Então ligou para o brasileiro e o convidou para se apresentar em Montevidéu. Tal qual 

esta integração, surgiram outras que os artistas passam a citar no documentário, como a 

do brasileiro Mário Falcão e do uruguaio Sebastián Jantos. “Tem um monte de gente 

que estava num estilo na metade do caminho de algo, e esse caminho passou a ser o 

'fazer'. O triunfo é estar fazendo a ação, não o chegar” (Ana Prada). Chegando ao final 

do filme, diversas outras falas dos cancionistas reafirmam o desejo de integração. 

 Para que fique clara a diferença entre os tipos de identificação, tidas como 

essencialista e não-essencialista, vamos comentar aqui a única representação imagética 

de “gaúcho” no filme A Linha Fria do Horizonte. Aos 79 minutos e 30 segundos, um 

sujeito montado a cavalo, de pala escuro e chapéu, é flagrado andando pelo acostamento 

de uma estrada de asfalto. A imagem ilustra falas dos músicos sobre suas semelhanças 

no costume de tomar mate e inclusive do tipo social do gaúcho, que estaria presente na 

história de ambos países. Mas esta representação rápida é bem diferente daquela que 

evoca um passado glorioso, uma existência marcada pela vida no campo, a virilidade, a 

bravura, etc. Estes elementos, conforme Oliven (2006), são constituintes da identidade 

do gaúcho brasileiro, e podem ser reconhecidos na cinegrafia regional, conforme 

Escosteguy e Gutfreind (2006). 

 Para além do simples cavalgar de um gaúcho no asfalto, a música documentada 

e problematizada no filme é consequência de um processo que transforma elementos 
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locais e globais em uma cultura de terceira instância. Se formos chamá-la de híbrida, é 

necessário salientarmos que este termo remete à antropofagia, à apropriação e à 

transculturação, noções que incluem intrinsecamente a reciprocidade. Destarte, são 

totalmente diversas de “macaqueações”, como se refere Burke (2003), ou de processos 

culturais em que há subordinação. 

 

 

Referências 

 

A LINHA Fria do Horizonte. Direção: Luciano Coelho. Linha Fria Filmes, 2014. 1 DVD (98 

min).  

 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

 

BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Unisinos, 2003. 

 

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade.  

São Paulo: USP, 2000. 

 

CEVASCO, Maria Elisa. Hibridismo Cultural e Globalização. Revista ArtCultura, Uberlândia, 

v. 8, n. 12, p. 131-138, jan.-jun. 2006. 

 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina; GUTFREIND, Cristiane Freitas. Identidade gaúcha e 

cinematografia regional na mídia impressa local. Revista Logos: cinema imagens e imaginário, 

nº24, ano 13, 2006. 

 

FISCHER, Luís Augusto; GONZAGA, Sergius. Nós, os gaúchos. Porto Alegre: Ed. 

Universidade/ UFRGS, 1998. 

 

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2009. 

 

OLIVEN, Ruben George. A parte e o todo: a diversidade cultural no Brasil-Nação. Petrópolis: 

Vozes, 2006. 

 

OLIVEN, Ruben George. O renascimento do gauchismo. In: FISCHER, Luís Augusto; 

GONZAGA, Sergius (org.). Nós, os gaúchos. Porto Alegre: UFRGS, 1995. 

 

PANITZ, Lucas Manassi. Por uma geografia da música: o espaço geográfico da música popular 

platina. Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em 

Geografia. 2010. 

 

RIBEIRO, Regiane Regina Ribeiro; SILVA, Anderson Lopes da. Comunicando diferenças: os 

processos de hibridização a partir da leitura de la différance nos Estudos Culturais. Revista da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação | E-compós, Brasília, 

v.18, n.1, jan./abr. 2015. 

 



Anais Eletrônicos do III Congresso Internacional de História Regional (2015) – ISSN 2318-6208 

 

 

SILVA, Juremir Machado da. História regional da infâmia: o destino dos negros farrapos e 

outras iniquidades brasileiras (ou como se produzem imaginários). Porto Alegre: L&PM, 2010. 

 

VARGAS, Herom. O hibridismo e a mestiçagem como instrumentos para o estudo da canção na 

América Latina. In.: VALENTE, Heloísa de A. Duarte. Música e mídia: novas abordagens 

sobre a canção. São Paulo: Via Lettera, 2007. 

 


