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Resumo 

 

O presente artigo sugere pensar o documentário como “lugar de memória” capaz de 

explorar como a música conecta a identidade gaúcha a outras identidades, pensando 

seus usos como elemento de identidade cultural e memória afetiva, a partir da análise do 

documentário Renato Borghetti Quarteto Europa. Para isso, propomos um método de 

análise fílmica apoiando-nos em autores como, por exemplo, Manuela Penafria, além de 

ampla pesquisa bibliográfica que contempla autores como Bill Nichols, Fernão Ramos, 

Stuart Hall, Pierre Nora, entre outros. Com isso, buscamos entender como o 

documentário age através da construção afetiva das memórias que compõe a trajetória 

do artista e de sua criação cultural.  

 

Palavras-chave: documentário; identidade; memória; música. 

 

1 Introdução 

 

Para um documentário ser musical é requisito essencial que a música 

desempenhe papel fundamental em sua estrutura e construção temática. Sua proposta 

articula em sua narrativa representações sobre os sujeitos sociais e aspectos histórico-

culturais das épocas e locais retratados que tenham relação com a música a ser abordada 

pelo documentário. Então, pensando a música no documentário como forma de 

informação e lembrança, vemos a importância de salientar que a música pode trazer 

inúmeras informações sobre os costumes da cultura de uma sociedade. Ela pode, através 

das informações expostas pelo produto audiovisual, mobilizar os sentidos, quer seja 

reforçando significações já instituídas ou esclarecendo sentidos antigos.  

O filme documentário que se compromete – inclusive narrativamente – com a 

música, encontra, muitas vezes, a difícil missão de “falar sobre” e “falar através de”, 
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daquilo e naquilo que é um dos elementos pelos quais ele mesmo constrói-se, ou seja, a 

música. Elemento do documentário muitas vezes negligenciado pelas análises, a música 

torna-se, nessas obras, tanto elemento de sua construção, quanto foco de sua mirada 

para o mundo social. A música, nesses documentários, está duas vezes inscrita no filme. 

É matéria e ferramenta. Está no filme tanto como elemento-tema (em suas incalculáveis 

possibilidades sociais), pelo qual o documentário vem a desenvolver sua argumentação, 

quanto elemento atualmente indispensável na construção das narrativas, tanto da ficção, 

quanto da não ficção.  

Por tal motivo, achamos válido afirmar que a narrativa musical presente no 

documentário se constitui também enquanto uma fonte de informação, mas uma 

informação aqui é entendida como inscrição afetiva de uma memória, seja ela individual 

ou coletiva, elemento orquestrado e arquitetado tanto no mundo social, e portanto 

filmado, quanto elemento fílmico capaz de significação. Consideramos as narrativas 

musicais presentes nos filmes tão importantes como qualquer outra fonte de informação 

e comunicação, ainda mais analisando a ponte que essas narrativas criam entre o 

presente, o passado e o futuro. 

No documentário Renato Borghetti Quarteto Europa, documentário lançado em 

2011 com duração de 1 hora e 26 minutos, produzido pela Estação Elétrica Filme e 

Vídeo e dirigido por Rene Goya Filho, temos depoimentos de que o fole une não apenas 

dois extremos da gaita, mas também dois povos: Alemanha e Itália, pois foi com eles 

que este instrumento chegou ao Brasil no inicio do século XIX, adaptando-se aos 

costumes gaúchos e ajudando a matar a saudade da terra que ficou para trás. 

Além de Itália e Alemanha, a gaita está presente em quase todas as 

manifestações musicais regionais, como na França, em Portugal, na Finlândia e em todo 

o leste europeu. Ou seja, a afetividade despertada pela gaita nestes povos é algo muito 

similar com a afetividade presente na cultura gaúcha, construindo, assim, uma 

identidade cultural semelhante proporcionada pelo som deste instrumento, que atravessa 

diferentes regiões do globo. 

Em Renato Borghetti Quarteto Europa o músico gaúcho parte do Estado do Rio 

Grande do Sul para um tour internacional, buscando a origem de sua família, 

recuperando as raízes do instrumento e indo além do simples registro emocional, pois a 

narrativa cinematográfica é enriquecida com as pesquisas realizadas por ele acerca 

desse instrumento. Nascida na China, ela cruzou a Romênia, Áustria, entre outros países 

da Europa e foram estes mesmos europeus que fizeram a ponte sobre o Atlântico, 
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permitindo que o instrumento chegasse à América, tomando espaço privilegiado na 

música tradicionalmente produzida no extremo sul do Brasil. 

Portanto, por ser um instrumento com muita história dentro de um filme que dá à 

música a incumbência de personagem principal, acreditamos na relevância de um estudo 

que interprete de que forma música e imagem cinematográfica se relacionam para criar 

um ambiente de identidade e afetividade expresso nos elementos que constituem a 

narrativa deste produto audiovisual. 

 

2 Documentário: música e identidade 

 

Ao pensarmos a questão identitária e afetiva em Renato Borghetti Quarteto 

Europa, acreditamos ser válido esclarecer alguns pontos principais: o primeiro, 

abordando o gênero documentário. Bill Nichols e Fernão Pessoa Ramos são nossos 

principais suportes teóricos na tentativa, embora não exaustiva, de definição e 

compreensão do gênero. Após o gênero documentário, trazemos questões referentes à 

temática das identidades. Para isso, apoiamo-nos em autores como, por exemplo, Stuart 

Hall, o qual diz que diversos fatores formam uma identidade e também em Kathryn 

Woorward. Em relação à música como “objeto de memória afetiva” ao elegermos o 

documentário como “lugar de memória afetiva”, temos em Pierre Nora a abordagem 

necessária para discorrer sobre o tema.  

 

2.1 O gênero documentário 

 

O termo documentário sempre foi de difícil definição dentro dos estudos de 

cinema. Ao longo de décadas, inúmeros autores tentaram dar a ele uma definição clara e 

única, mas os intensos debates jamais resultaram em qualquer tipo de consenso. Para 

Fernão Pessoa Ramos (2008), as características formais do cinema documentário 

representam um dos pontos fundamentais na diferenciação entre documentário e ficção. 

O autor coloca que o documentário se caracteriza pela presença de procedimentos que o 

singularizam com relação ao campo ficcional. Antes de tudo, “o documentário é 

definido pela intenção de seu autor de fazer um documentário (intenção social, 

manifesta na indexação da obra, conforme percebida pelo espectador)” (RAMOS, 2008, 

p. 28, grifo do autor). O autor destaca também elementos próprios à narrativa 

documentária como, por exemplo, a presença de locução (voz over), utilização de 
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imagens de arquivo, presença de entrevistas ou depoimentos, rara utilização de atores 

profissionais e intensidade particular da dimensão da tomada. Segundo Ramos, 

podemos definir o documentário da seguinte maneira:  

 

Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com imagens-

câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na medida em que 

haja um espectador que receba essa narrativa como asserção sobre o 
mundo. A natureza das imagens-câmera e, principalmente, a dimensão 

da tomada através da qual as imagens são constituídas determinam a 

singularidade da narrativa documentária em meio a outros enunciados 

assertivos, escritos ou falados (RAMOS, 2008, p.22). 

 

Em relação aos modos de documentário, Bill Nichols (2006) define que eles 

podem ser: expositivos, que dependem muito de uma lógica informativa, transmitida 

verbalmente, em que as imagens desempenham papel secundário. Elas ilustram, 

esclarecem, chamam ou contrapõem o que é dito. O modo poético, para o autor, 

sacrifica as convenções da montagem em continuidade para explorar associações e 

padrões que envolvam ritmos temporais e justaposições espaciais. No modo 

participativo é a interação e experiência aberta entre cineasta e participantes que 

contam. Pode acontecer de o cineasta querer apresentar uma perspectiva mais ampla e, 

para isso, ele faz uso da entrevista, dirigindo-se formalmente ao personagem. O modo 

performático enfatiza a complexidade de nossos conhecimentos do mundo ao enfatizar 

dimensões subjetivas, dirigindo-se a nós de maneira emocional, significativa, em vez de 

nos mostrar apenas o mundo objetivo que temos em comum. Para Nichols (2006), o 

formato reflexivo resulta em um tipo de filme que busca aumentar a consciência do 

telespectador a partir dos problemas da representação do outro, ou seja, é posto em jogo 

o convencimento desta representação segundo a sua veracidade e autenticidade, de 

modo a desafiar técnicas e convenções.  

Por fim, o autor aponta que os filmes observativos mostram uma força especial 

ao dar uma ideia da duração real dos acontecimentos. Então, quando o cineasta tem a 

intenção de olhar para dentro da vida no momento em que ela é vivida faz uso do modo 

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

observar os outros em suas vidas reais, sem intromissão, sem imposição, sem interação. 

Eles rompem com o ritmo dramático dos filmes de ficção convencionais e com a 

montagem, às vezes, apressada, das imagens que sustentam os documentários 

expositivos ou poéticos.  
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É no modo observativo que classificamos o tipo de representação que predomina 

no documentário Renato Borghetti Quarteto Europa, em que Rene Goya Filho e sua 

equipe acompanham Borghetti e sua banda na busca pela origem da gaita em viagem à 

Europa. Percebemos, ao longo do filme, que o realizador capta os acontecimentos 

buscando pouco ou em nada interferir no processo, deixando Borghetti e demais atores 

sociais livres de qualquer roteiro, deixando que o espectador se engaje ou não no tema 

exposto. Em alguns momentos, acompanhamos cenas como se fôssemos observadores. 

A presença da câmera – sempre notoriamente presente – dilui-se em sentidos que 

expressam mais a observação dos acontecimentos, do que as formas de relacionamento 

entre cineasta e personagens sociais, bem como estes últimos enquanto agentes 

definidores do processo de produção do documentário, para além de suas performances 

e depoimentos dados à câmera. 

Outra classificação que pode colaborar para a compreensão do objeto analisado é 

a de “documentário musical”, como aponta Luciano Ramos (2012). Para o autor, o 

documentário musical resgata as percepções dos atores sociais envolvidos sobre si 

próprios, seu trabalho e o modo com que inscrevem-se nos contextos sociais tendo a 

música como principal referência. De mesmo modo, esses documentários evidenciam o 

universo dos artistas, seja ele íntimo, profissional ou ideológico, abordando diferentes 

espacialidades e territorialidades. 

Para Ramos, essa categoria foi inaugurada no cinema contemporâneo musical 

em 1999, pelo cineasta alemão Wim Wenders, com o filme “Buena Vista Social Club”. 

No Brasil, pode ser citado, como exemplo de documentário musical o filme “Samba 

Riachão”, de Jorge Alfredo, marcando o início da produção de documentários, em solo 

nacional, que buscam registrar entrevistas e depoimentos com compositores e 

intérpretes, a respeito do mundo no trabalho musical. Dessa forma, os documentários 

musicais situam as produções musicais – e os atores sociais responsáveis por elas – 

dentro de seus contextos histórico e social, registrando, para tanto, os “bastidores” das 

apresentações, viagens, espetáculos, etc., onde a música adquire “um papel fundamental 

em sua construção estrutural e temática” (RAMOS, 2012, p. 129).  

 

2.2 Questões de Identidade 

 

As identidades encontram na memória, seja ela pessoal ou coletiva, uma 

possibilidade de constituição e permanência no tempo e no espaço. Em relação à cultura 
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regional, como indivíduos também produzimos (novas) identidades a partir das 

memórias que possuímos. Para Hall (1999), nos dia atuais existe uma crise na 

identidade cultural; para analisá-la, propõe o estudo da identidade como diáspora, isto é, 

identidades estão sendo modificadas na atualidade, mas que remetem a um início 

partilhado: a partir das migrações dos povos pelo planeta. Esse processo está ligado ao 

aumento da interdependência nacional, ao enfraquecimento do Estado-nação, ao 

encontro intercultural, ao impacto do progresso no meio ambiente, às formas de 

colonização e subalternização dos indivíduos e ao desenvolvimento dos meios de 

comunicação. A globalização pode tanto homogeneizar culturalmente quanto contribuir 

para produzir ou intensificar formas de resistências e reafirmação das identidades 

regionais, produzindo, dessa forma, uma pluralidade de identidades, resultados de 

apropriações e re-elaborações daquelas já existentes. Hall (1999) nos explica que a 

identidade não pode ser concebida como única e busca em Foucault a explicação para as 

posições que o sujeito ocupa. A concepção de sujeito na pós-modernidade é de um 

sujeito subdividido, composto de várias identidades:  

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente. 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade 

unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 

uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
"narrativa do eu". A identidade plenamente unificada, completa, 

segura e coerente é uma fantasia (HALL, 1999, p. 13). 

 

Falamos de um lugar, de uma posição histórica e cultural específica. Da mesma 

forma, afirma Woodward (2012) que identidades inscrevem-se em construções 

relacionais, marcadas pelas diferenças, sendo expressas por meios simbólicos, 

veiculados às condições sociais e materiais das práticas pessoais e coletivas. Essa 

compreensão de identidade nos leva a perceber que o sujeito é um ser fragmentado, que 

ocupa várias posições, ou seja, estas posições que esse sujeito ocupa são sempre 

relacionais, estes fragmentos sempre serão configurados na relação com o outro e com a 

sociedade, já que estamos falando de uma identidade que não é única. Assim, Hall 

(2000) define identidades culturais como aqueles aspectos de nossas identidades que 

aparecem em nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e 

nacionais. Através do entendimento discursivo e psicanalítico, sugere o termo 
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“identificação” para compreendermos como se estabelece as possibilidades relacionadas 

a este “pertencimento”. O autor ainda explica que as identidades são pontos de afeição 

temporários às posições do sujeito que as práticas discursivas reúnem em torno de um 

“nós” partilhado (HALL, 2000, p. 80).  

Então, entendemos que no documentário Renato Borghetti Quarteto Europa há 

uma identidade cultural étnica sendo discursada por se tratar de uma busca constante 

pelas raízes da gaita no intuito de provar, através de traços musicais e da personalidade 

dos atores sociais, que a identidade gaúcha está conectada com outras identidades. As 

identidades expressas neste documentário não se separam das memórias apresentadas e 

construídas pela narrativa, pelo contrário. Sua interface busca pautar o modo híbrido 

como a identidade entendida como gaúcha, principalmente em sua dimensão musical, 

encontra-se em profundo e fecundo diálogo, no passado e no presente, com elementos 

culturais distribuídos em vários países europeus elencados pelo documentário. Nesse 

sentido, a música torna-se também a própria memória, seja ela vivida de modo empírico 

e registrada ou, ainda, produzida de modo deliberado em função da própria construção 

da narrativa fílmica.  

 

2.3 Memórias afetivas 

  

Renato Borghetti Quarteto Europa nos apresenta uma preocupação histórica 

com os antepassados do músico gaúcho, a influência do instrumento na música 

gauchesca e uma união cultural entre o Rio Grande do Sul e demais povos da Europa. 

Ou seja, há uma preocupação com a memória e a identidade destes povos e, dessa 

forma, podemos pensar o documentário como um “lugar de memória”, tanto em relação 

à sua dimensão tecnológica – a de produzir memória reproduzível e acumulável – 

quanto em relação aos temas abordados. 

Para Pierre Nora (1993), tudo o que é chamado de memória não é, portanto, 

memória, mas já história. Tudo o que é chamado de clarão de memória é a finalização 

de seu desaparecimento no fogo da história. Nos diz o autor que adverte que a memória 

é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente, enquanto que a história 

é uma representação do passado.  

O que nós chamamos de memória, lembra Nora (1993), é, de fato, a constituição 

gigantesca e vertiginosa de estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, 

repertório insondável daquilo que poderíamos ter a necessidade de nos lembrar. Os 
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“lugares de memória”, também aponta o autor, nascem e vivem do sentimento de que 

não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 

aniversários, organizar celebrações porque essas operações não são naturais. É neste 

sentido que o filme documentário pode ser entendido como um “lugar de memória”, 

uma construção social, criativa e arbitrária, inscrita em um modus operandi mais ou 

menos específico e que observa a determinadas convenções. O documentário, por não 

ser natural, ou mera reprodução de algo que ocorreu no mundo histórico é, dessa forma, 

um desejo da não perda, do não esquecimento, de alguma memória (história no sentido 

de ser uma narrativa). 

A memória é um processo vivido, conduzido por grupos vivos, portanto, sempre 

em evolução, aberta às lógicas (nem sempre claras) da lembrança e do esquecimento. 

Sem a vigilância comemorativa, a história varreria depressa suas próprias memórias. 

Para o autor, os “lugares de memória” são lugares com tripla definição: lugares 

materiais, onde a memória social se ancora e pode ser abrangida pelos sentidos; lugares 

funcionais, pois exercem a função de alicerçar memórias coletivas e lugares simbólicos, 

onde essa memória coletiva (e essa identidade, como veremos no próximo subtítulo) se 

expressa (NORA, 1993, p. 21).  

O “lugar de memória” surge onde o simples registro termina. Ele é o registro e 

aquilo que o supera é o sentido simbólico calcado no próprio registro. Dessa forma, a 

memória intenciona ao infinito e a um lugar na história onde possa permanecer. Esse 

lugar é o espaço onde a memória se estabelece: lugares materiais ou não, onde se 

agrupam a memória de uma sociedade, de um povo, de um grupo, ou mesmo ainda de 

um indivíduo. A memória possibilita a formação das identidades e afetividades, ou 

mesmo ainda da negação delas, garantindo, assim, as reverberações de sua própria 

história, que se orienta tanto pelas memórias que carrega consigo quanto por aquelas 

que já foram esquecidas.  

 

3 Medotologia 

 

Para compreender a música como objeto de memória afetiva ao elegermos o 

documentário como lugar de memória, exploramos como a identidade, a memória, a 

música e a afetividade se relacionam dentro do documentário Renato Borghetti 

Quarteto Europa. Logo, o caminho metodológico que percorremos durante a construção 
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deste artigo contempla um estudo sobre esta produção documentarista, com o intuito de 

identificarmos diferentes elementos que apontam aos sentidos apresentados na tela. 

No caso de Renato Borghetti Quarteto Europa, optamos pela análise externa 

como sugerido por Penafria (2009), já que consideramos o filme não ficcional como um 

produto de uma sociedade, acreditando que a interpretação deste não possa ser 

deslocada do seu tempo-espaço. Além disso, a autora aponta que podemos avaliar um 

filme através de quatro tipos de análises: análise textual, análise de conteúdo, análise 

poética e análise de imagem e som. Dessa forma, formulamos um método de análise 

próprio para abordar o documentário e os usos da música como elemento narrativo 

capaz de evocar uma identidade e memória afetiva. 

Sendo assim, acreditamos que a interpretação é a ferramenta ideal para subsidiar 

nosso trabalho, pois deve haver a compreensão dos significados expressos pela narrativa 

fílmica, uma vez que o cinema não é só trilha ou imagem, mas sim produto de um meio 

social que diz algo sobre e para a sociedade do qual ele origina. Nesse caso, Renato 

Borghetti Quarteto Europa é produto de uma série de indagações onde identidade, 

música e memória se fundem. Nesse processo de descoberta, analisaremos a seguir 

trechos em que possamos confirmar ou não esses pressupostos. 

 

4 Milonga na Europa 

 

Logo na primeira tomada do filme percebemos a presença da voz over, 

comentada no tópico O gênero documentário, a qual ambienta todo o filme não 

ficcional. Renato Borghetti faz às vezes de narrador e conta sua história com a gaita – 

seu instrumento de trabalho e companheira de viagens mundo afora. O filme inicia na 

cidade de Barra do Sul, no Rio Grande do Sul, com o músico contando que a gaita pode 

ser tratada quase que como uma extensão de seu corpo. Após a introdução, temos uma 

sequência de teatros e lugares de shows com o músico dando “boa noite” em diversos 

idiomas e tomadas de várias cidades da Europa. A trilha sonora é alta e começamos a 

perceber que ela pode ser entendida como personagem principal do filme. Mesmo 

durante as entrevistas, a trilha sonora é mantida em cenas intercaladas do músico e sua 

banda tocando. Por mais que surjam atores sociais dando rápidos depoimentos, o diretor 

permite que uma música dure seu tempo total, e na tela o que vemos são plateias 

admiradas e se identificando com tal som.  
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Surge, então, Mario Steffe, um esloveno contando suas percepções do show, 

dizendo que é possível fazer uma viagem geográfica no tempo, pois ela traz 

características do jazz, blues, entre outros estilos, mas sem perder a forte tradição. 

Mais uma vez, o diretor deixa que uma canção dure todo o seu tempo e, fazendo 

uso do modo observativo, permite que nos aproximemos do som, como se a câmera 

fosse o buraco de uma fechadura e o espectador olhasse por ali exatamente da forma 

como estava acontecendo. Novamente, dois atores sociais que estavam na plateia, na 

Holanda, aparecem em cena comentando que a música apresenta referências europeias, 

mas tem um ingrediente que não é europeu. Temos aqui a música conectando 

identidades e atravessando fronteiras geográficas, possibilitando uma afetividade entre 

povos que afirmam que a aceitação dessa música ocorre justamente por ela ter esses 

elementos culturais em comum. Seja na Itália, na Eslovênia, na Bélgica ou na Áustria, 

os depoimentos do público sempre apresentam elementos como: emoção, afeto e 

tradição, que encontram na música sua principal forma de manifestação. A música é 

apresentada pelo documentário como tradição afetiva, faz parte da memória de todos os 

povos apresentados pelo filme, inscrevendo-se, dessa forma, nas identidades dos atores 

sociais em cena. 

Algumas tomadas essencialmente observativas surgem durante ensaios dos 

músicos. Logo em seguida eles aparecem no Museu da Música, em Kaiserslautern, na 

Alemanha, onde pesquisam a origem da gaita e de outros instrumentos musicais. 

Borghetti percebe que a gaita está presente em várias músicas regionais. Neste 

momento, percebemos a ligação entre presente, passado, memória e esquecimento.  

Assim, vemos no documentário a música sendo usada como elemento narrativo 

capaz de evocar uma memória afetiva, uma vez que ela se apoia inteiramente sobre o 

que há de mais preciso no traço, mais material no vestígio, mais concreto no registro, 

mais visível na imagem (NORA, 1993, p. 9). A música não é um simples objeto no 

documentário, mas um elemento narrativo que, conforme é trabalhado, ganha corpo e 

constitui-se como “objeto de memória”.  

Ao final do filme, de volta ao Brasil, somos levados à Fábrica de Gaiteiros, 

projeto social que o músico encabeça em Guaíba (RS), e tem como intuito que novos 

gaiteiros sejam “fabricados”. Fazendo uso da voz over enquanto na tela vemos crianças 

aprendendo a tocar o instrumento, Borghetti comenta que “é mais fácil fabricar uma 

gaita do que fabricar um gaiteiro”, e que a ideia do projeto é justamente essa: “que a 

música seja o principal”, é para isso que o projeto serve. Devido ao altíssimo valor da 
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gaita (dependendo do modelo, os valores podem variar de R$500 a R$14.000, ou mais), 

é quase inviável que crianças se aproximem do instrumento, e essa é outra fronteira que 

o músico pretende ultrapassar. Após isso, em tomadas observativas, contemplamos a 

produção de gaitas, e a trilha sonora fica por conta dessas crianças que fazem parte do 

projeto. 

Ainda, assistimos a primeira apresentação da Fábrica de Gaiteiros, em junho de 

2011, e ouvimos do músico as seguintes palavras: 

 

Eu quero, com esse projeto, que daqui a cem anos as pessoas se 

perguntem “por que tem tanto gaiteiro bom nesse sul do Brasil”. “Ah, 

teve um projeto de um cabeludo louco aí que inventou uma coisa 
diferente e hoje tem uma “gaiteirada” boa no Rio Grande do Sul”, e 

isso pra mim já vale a pena (RENATO BORGHETTI QUARTETO 

EUROPA, 2011). 

 

Dessa forma, percebemos no depoimento de Borghetti, que além da procura das 

raízes da gaita que o artista faz na Europa, que o documentário evidencia também a 

preocupação do músico com a memória musical das novas gerações. Assim, 

entendemos que diversas memórias são acionadas neste documentário. Ou seja, temos 

um elo entre o passado e o presente: a memória das viagens, as paisagens, Borghetti e os 

demais atores sociais que aparecem em diversas tomadas em vários países (que atesta a 

memória da viagem), tal como um álbum fotográfico, pois como vimos em Nora, os 

“lugares de memória” nascem e vivem do sentimento de que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos porque essas operações são naturais, e, ainda, 

essa memória musical que se projeta para o futuro, com a Fábrica de Gaiteiros.  

 

5 Considerações finais 

 

Renato Borghetti entende que é preciso manter viva a memória da gaita e de sua 

música e, para isso, recorre ao documentário. Por ter uma forte relação com a tradição 

gaúcha, a história do músico passa a ser o ponto de apoio do filme que apresenta um 

ponto de vista de que memória é algo carregada por grupos vivos, aberta ao diálogo 

entre lembrança e esquecimento, isto é, em constante evolução. História e memória 

evocam um mesmo tempo: o passado, daí a necessidade de vigilância das memórias da 

de Borghetti desde quando ganhou sua primeira gaita até as primeiras viagens pela 

Europa, pois sem a vigilância dessas memórias a história as varreria depressa. 
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O mosaico de países visitador pelo músico na Europa corrobora para a 

construção, na narrativa fílmica, de uma música e identidade construída por uma 

diversidade de elementos. O tradicional deixa de ser genuíno e se o é, só pode fazê-lo 

sobre a superfície de uma vasta herança cultural (que também é musical) ressignificada 

de distintos modos e de elementos identitários não fixos, que atravessaram tanto no 

passado, quanto no presente apresentado pela narrativa, não somente as fronteiras entre 

os países, mas também as fronteiras simbólicas entre diferentes costumes, culturas e 

modos de vida.  

Da mesma forma, os registros de memória, em diferentes níveis, também 

atestam a preocupação do documentário em fazer da música o elemento capaz de 

acionar diferentes dispositivos de memória apresentados pelo documentário. Dessa 

forma, temos a memória que Borghetti sabe existir e procura através da turnê pela 

Europa, memórias que encontramos tanto nos lugares tradicionais onde possam ser 

atestadas (museus, concertos, apresentações e festivais, por exemplo), mas, também, em 

lugares pouco institucionalizados, como na memória e na apreciação de sua música por 

indivíduos localizados em diferentes culturas; a memória do registro das imagens, 

expresso nas cenas em que vemos o grupo em diferentes países e a memória 

(musical/cultural) projetada para o futuro, que parte da preocupação do músico em 

alimentar o ensino e a paixão pelo seu instrumento de trabalho.  

O documentário analisado resgata um forte exercício de reconstrução da 

memória musical, que parte dos registros das viagens do músico e sua equipe rumo à 

Europa. O documentário busca vasculhar os espaços, físicos e simbólicos, onde possam 

conter os interstícios de memórias comuns que constituem a identidade cultural e 

musical do artista. Dessa forma, apresenta-nos sua música, realizada na intersecção de 

memórias (musicais) tradicionalistas da canção gaúcha (embora apresente modificações 

quanto às definições daquilo que é entendido como tradicional) e das músicas e 

elementos culturais de alguns países do continente europeu. É além-mar onde Borghetti 

encontra os lugares de memórias, físicos e simbolicamente produzidos, do qual sua 

música e estilo bebem. O documentário resgata, portanto, principalmente através da 

construção afetiva das memórias, a conjunção de diferentes elementos, diferentemente 

localizados no tempo, no espaço e na história, que compõe a trajetória do artista e de sua 

criação cultural.  
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