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RESUMO 
Este artigo discute a modernização da música caipira no Brasil, tendo como parâmetro 
as diferenças desta em relação à chamada música sertaneja. Tem um enfoque especial à 
inserção da música caipira no meio urbano, procurando compreender as várias 
manifestações, sem consagrar e reproduzir hierarquias de valores herdados ou 
transformando o gosto pessoal em medida para a crítica. Procura-se entender a figura do 
caipira estilizado pelo teatro popular a partir do trabalhador das áreas de terras pobres e 
de latifúndios. Esse estilo caipira estereotipado pelo meio urbano, não atendia aos 
interesses de quem vivia na cidade, sendo necessário dessa forma chamar o caipira de 
sertanejo, para que o torne mais popular, sem o estereótipo de brega, malvestido ou 
velho. O trabalho procura discutir algumas questões teóricas e metodológicas que 
surgem das relações entre história e música, as novas concepções de material 
documental, e as transformações teóricas. As diferenças entre a música sertaneja e 
caipira apresentam-se no nível poético, aos poucos tendo os artistas sertanejos 
rompendo com o universo simbólico rural, mas não desaparecendo com a música 
chamada de sertaneja raiz ou caipira, podendo ser encontrada em sua vertente moderna 
e bem transformada. 

                                                            
1 Artigo apresentado na Mesa Sonoridades e Urbanidades, do II Encontro Internacional sobre Imaginários 
Sonoros, realizado de 4 a 7 de novembro de 2013, em Curitiba. 
 

2 Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão; Mestre em História pela UPF/RS. 
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ABSTRACT  
This article presents a discussion about the countrified music modernization in Brazil, 
having as a parameter its connection with the music called as country music. It has a 
special focus concerning the inclusion of countrified music in the urban environment 
and it seeks to understand the several expressions of the culture, without established and 
reproduce some hierarchies of values that were inherit or trying to change the personal 
taste for the review. It seeks to understand the figure of the hick man who is stereotyped 
by the popular theater using as a character the worker who is inserted in the poor lands 
and in the large estates. This hick man who is stereotyped by the urban environment did 
not correspond to the interests from those who lived in the city and that is why it was 
necessary to call the him as a person who comes from the countryside, so he could 
become more popular, without being called as tacky, old-fashioned or old. The work 
seeks to discuss some theoretical and methodological issues which arises from the 
relationship between history and music, the new conceptions of documentary material 
and the theoretical transformations. The diferences between the country music and the 
countrified music are presented in the poetic level, and the countryside artists are 
breaking off the simbolic rural universe, but it is not necessary to desapear with the 
country music or countrified music, because it can be found in a modern and diferent 
way. 
KEY WORDS: Countrified Music. Modernity. Countryside Music. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Se você tiver uma boa ideia, é melhor fazer uma canção, já disse um famoso 
compositor brasileiro. Mas além de ser veículo para uma boa ideia, a canção 
também ajuda a pensar a sociedade e a história. A música não é apenas boa 
para ouvir, mas também boa para pensar. (NAPOLITANO, 2005, p.11) 

 
 
 

 É difícil falar de Brasil sem lembrar da música brasileira. Isso acontece talvez 

pelo grande leque de possibilidades que as músicas brasileiras apresentam, devido aos 

diversos grupos culturais existentes no país que fazem com que os gostos musicais 

sejam bastante ecléticos. Existe no país música para atender todos os gostos.  

De acordo com Marcos Napolitano (2005) a música popular brasileira ocupa um 

lugar privilegiado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontros de 

diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico nacional. Tem 

sido a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias.  

  2



Marcos Napolitano arrisca-se em dizer que: “o Brasil, sem dúvida uma das 

grandes usinas sonoras do planeta, é um lugar privilegiado não apenas para ouvir 

música, mas também para pensar a música.” (2005, p. 7). 

Essas possibilidades em pensar a música, tem feito com que nos últimos anos ela 

se torne um tema presente nos programas de pós-graduação, gerando inúmeras 

pesquisas no Brasil sobre música. 

Essa pesquisa procura dar um enfoque especial em relação à inserção da música 

caipira no meio urbano, procurando fugir dos vícios que alguns trabalhos apresentam, 

onde segundo Napolitano (2005) a maioria das pesquisas fragmenta-se este objeto 

sociológica e culturalmente complexo, analisa-se letra separado da música, contexto 

separado da obra, autor separado da sociedade, estética separada da ideologia. 

Conforme este autor que é considerado um dos maiores pesquisadores de história da 

música no Brasil, ela precisa ser  tratada de uma outra forma. 

As perspectivas para pesquisa em música como defende o professor Marcos 

Napolitano (2005) procura compreender as várias manifestações e estilos musicais 

dentro de sua época, da cena musical na qual está inserida, sem consagrar e reproduzir 

hierarquias de valores herdadas ou transformar o gosto pessoal em medida para a crítica 

histórica. 

O trabalho tem por objetivo entender a inserção da música caipira ou sertaneja 

no meio urbano, e quais relações ela acaba criando neste contexto. Para esse estudo, no 

entanto as fontes são escassas e a bibliografia pouco extensa. Os estudos sobre essa 

música rural especificamente, existe algumas abordagens sendo compostas por 

biografias e relatos jornalísticos, com pouca ou nenhuma intenção de problematizar as 

disputas culturais na música rural. 

Dentre as linhas teóricas referentes ao tema, além de biografias e relatos uma 

linha saudosista como José Luís Ferrete em seu livro Capitão Furtado de 1985, 

apresenta os novos rumos da música sertaneja como sendo um esvaziar daquilo que se 

tem como autêntico, ou seja, a música caipira. Já o pesquisador Romildo Sant Anna 

(2000), defende que o sertanejo é uma corrupção da boa música caipira. Nessa linha 

romântica a música sertaneja é confrontada com a profissionalização diante do 

crescimento da indústria cultural, e os artistas foram obrigados a aceitar as imposições 

de uma cultura de massa. 

Entendendo que existe uma ameaça de extinção da música sertaneja raiz, o autor 

José Hamilton Ribeiro (2006) defende que é cada vez mais importante e urgente 
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resgatar o tesouro constituído pelo repertório da música caipira. E ainda Ribeiro 

comenta que muitas duplas sertanejas são de origem rural e mesmo fazendo um som 

misturado com a música já conhecida nas cidades, dizem-se adeptos da música raiz. 

Outra corrente teórica marxista defende que a música rural não pode ficar parada 

no tempo e aceitam uma modernização das canções caipiras, no entanto nem toda 

modernização pode ser aceita como válida. Seus discursos aparecem mais dispostos por 

noções de pureza do campo e defesa do nacional do que pela instrumentalização das 

questões da luta de classes. A corrente marxista usa um tom acusatório, Jean Carlo 

Faustino (2009), por exemplo, defende que a moda de viola é o estilo musical tido como 

verdadeira música caipira, fora do universo da indústria cultural.  

Uma linha de pesquisa mais recente do professor Allan Oliveira (2009)  

apresenta uma discussão bastante ousada trazendo em sua rica pesquisa uma etnografia 

do universo da música sertaneja, a partir de um estudo que articula seus dois aspectos: o 

de gênero musical e o de campo social, marcado por processos de autonomia, 

especialização, e dividido em disputas por legitimidade.  

A partir destas correntes o artigo busca entender as descontinuidades entre a 

música caipira tradicional e a música sertaneja. 

 

DO CAMPO PARA CIDADE 

 

 A música sertaneja tem origem história na dualidade sociocultural na oposição 

entre o campo e a cidade. Desde o século XI quando o comércio passa a atrair a 

população rural para as cidades às diferenças entre os habitantes do campo e os 

habitantes da cidade sempre foram grandes. No campo o homem tinha um contato mais 

direto com a natureza, logo vive-se em um ambiente mais calmo com costumes mais 

simples, o que dá a impressão de ser mais ingênuo ou simplório. Já na cidade o homem 

em seu meio tem relações mais dinâmicas devido ao comércio e a agitação, o que o faz 

parecer mais ativo e mais esperto. 

 A melhor forma de explicar a oposição existente entre o caipira e o citadino é a 

do incremento da industrialização, que traz à tona a ideologia da modernização. Assim o 

caipira como representante do campo torna-se na visão dos defensores da 

industrialização um símbolo do atraso. O caipira é visto como o elemento que impede o 

desenvolvimento da nação, enfim é um entrave para que um país subdesenvolvido 
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torne-se desenvolvido, como ingenuamente. Assim um dos suportes para assegurar o 

funcionamento do sistema colonialista, isto é, a submissão do colonizado é a fabricação 

e difusão da ideologia do colonialismo. Expressa-se a superioridade do colonizador, 

tudo o que se refere a ele e a seu mundo é assinalado positivamente. Por outro lado o 

colonizado é marcado negativamente, torna-se por natureza um indivíduo preguiçoso, 

indolente, incapaz, idiotizado, sujo, violento, usando um falar rude que não pode 

exprimir com precisão conhecimentos mais refinados e sentimentos mais nobres. 

(YATSUDA, 2006). 

 De acordo com Tinhorão (2013) no século XIX o público das grandes cidades, 

principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, já distanciavam-se do campo, e estavam 

abertos à receber com curiosidade os estereótipos da sociedade rural que o teatro, a 

literatura, e depois o disco lhes iam fornecendo sob a forma de histórias regionais e de 

poesias e músicas sertanejas. 

 

 
A música, sobretudo a chamada música popular, ocupa no Brasil um lugar 
privilegiado na história sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontros 
de diversas etnias, classes e regiões que formam o nosso grande mosaico 
nacional. Além disso, a  música tem sido, ao menos em boa parte do século 
XX, a tradutora dos nossos dilemas nacionais e veículo de nossas utopias 
sociais. Para completar, ela conseguiu, ao menos nos últimos quarenta anos, 
atingir um grau de reconhecimento cultural que encontra poucos paralelos no 
mundo ocidental. Portanto, arrisco dizer que o Brasil, sem dúvida uma das 
grandes usinas sonoras do planeta, é um lugar privilegiado não apenas para 
ouvir música, mas também para pensar a música. (NAPOLITANO, 2005, 
p.7) 
 
 
 

 O encontro do público da cidade com a figura do caipira do centro-sul surge 

quando através do teatro dirigido às camadas mais baixas, passa das comédias para as 

pequenas peças e arranjos cômicos das companhias populares de circos, pavilhões e 

cine-teatros. (TINHORÃO, 2013). 

 A origem etimológica da palavra caipira gera inúmeras discussões, sendo muito 

difícil definir qual a raiz exata da palavra. O termo caipira também apresenta inúmeras 

discussões. O jornalista Cornélio Pires durante a década de 1910 dedicou-se a estudar o 

“caipira” e a divulgar a música deste gênero, sendo o responsável pela divulgação no 

Brasil desta cultura. 

Cornélio Pires em seus estudos sobre o caipira retrata a variedade de palavras 

indígenas que poderiam ser a origem do termo: 

  5



 
Por mais que rebusque o étimo de caipira, nada tenho deduzido com firmeza. 
Caipira seria o aldeão; neste caso encontramos o tupi-guarani capiâbiguâara. 
Caipirismo é acanhamento, gesto de ocultar o rosto, neste caso temos a raiz 
‘caí’, que quer dizer gesto de macaco ocultando o rosto. Capipiara, que quer 
dizer o que é do mato. Capiã, de dentro do mato, faz lembrar o capiau 
mineiro. Caapiára quer dizer lavrador e o caipira é sempre lavrador. Creio ser 
este último o mais aceitável, pois caipira quer dizer roceiro, isto é, lavrador. 
(PIRES, 1929, apud DEL MÔNACO et al, 1998.p.18). 
 

 

É possível observar a origem rural a uma caracterização do caipira como 

iletrado, tímido e que não corresponde à etiqueta social esperada. As características de 

personalidade também são apresentadas por Luiz Câmara Cascudo em seu Dicionário 

do Folclore Brasileiro onde define o caipira como sendo um homem ou mulher que não 

mora em povoação, que não tem instrução ou trato social, que não sabe vestir-se ou 

apresentar-se em público. É um habitante do interior, tímido e desajeitado (CASCUDO, 

1998). 

No imaginário popular a figura do Jeca Tatu de Monteiro Lobato se configurou 

tipicamente como o caipira. De acordo com Ferrete: 

 
Monteiro Lobato não deixou por menos ao criar a figura subnutrida do Jeca 
Tatu, nomenclatura que se transformaria em sinônimo de caipira, 
caracterizaria um ser esfarrapado, desdentado, desolhado e corroído por 
verminose. (FERRETE, J.L., 1985.p. 22) 

 

 

É importante entender o roceiro aqui não como estereótipo que evoca um sentido 

negativo, mas sim como homem que trabalha no roçado da terra, nem sempre como 

lavrador, pois sua profissão se modifica a partir do momento em que o “caipira” deixa a 

roça e parte para a cidade. Conforme Rosa Nepomuceno (1999) outra ressalva a ser feita 

é que caipiras são aqueles que nasceram no campo ou não, mas consideram-se caipiras 

por origem ou por descendência, que se conservam ligado a terra, à cultura original. 

A palavra caipira acabou tornando-se um termo pejorativo, que refletiu na 

transição da cultura caipira principalmente para os meios de comunicação de massa. No 

rádio, por exemplo, as duplas caipiras passaram a identificarem-se como sertanejas, para 

fugir da imagem negativa que o termo trazia. 

Dessa forma o homem da cidade passa a conhecer o homem do campo, segundo 

José Ramos Tinhorão: 
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A burguesia das cidades começava a descobrir a realidade do mundo rural, à 
medida que a área industrial de São Paulo, expandindo-se, estendia suas 
fronteiras para as zonas de antigos latifúndios em decadência. E ao abrir 
estradas para essa interiorização, eram esses caipiras reais que a gente da 
cidade via passar a pé, com suas sacolinhas às costas,  ou acocorados à porta 
de choças de pau a pique, tirando respeitosamente seus chapéus na cortesia 
interiorana dos boas-tardes, enquanto fumavam seus pitos ou cigarros de 
palha. (2013. p. 215). 
 

  

A figura do caipira real embora estereotipada para atender à deformação cultural 

do homem da cidade interessado apenas no pitoresco e no exótico do mundo rural vinha 

atender a uma expectativa do momento, seria fornecida pela verdadeira explosão do 

caipirismo ocorrida durante o período da Primeira Grande Guerra, graças às 

necessidades de valorizar as possibilidades do mercado interno, devido a interrupção do 

comércio com a Europa. 

De acordo com Severiano (2008), Cornélio Pires no final de 1928 dirigiu-se ao 

escritório da Byington & Cia, empresa paulista que acabara de assumir a representação 

da gravadora Columbia no Brasil querendo levar para o disco a cultura caipira. Não 

sabendo falar inglês Cornélio Pires leva junto o seu sobrinho Ariovaldo Pires, que tinha 

noções de inglês, para assim poder comunicar-se com Wallace Downey supervisor 

artístico da gravadora. Downey encaminhou os dois para o dono da empresa, o senhor 

Albert Jackson Byington Junior. Este rejeitou a proposta, alegando que não existia 

mercado para o gênero. Mesmo assim Cornélio insistiu em patrocinar o 

empreendimento. Querendo se livrar dos dois Byington fez exigências que considerava 

desanimadoras como: tiragem mínima de 1 mil exemplares para cada disco gravado e 

pagamento adiantado em dinheiro vivo.  

Jairo Severiano apresenta de que forma Cornélio Pires agiu depois de receber a 

proposta do dono da gravadora: 

 
Uma hora depois da conversa, Cornélio Pires voltava à sala de Byington, 
sobraçando volumoso embrulho em papel de jornal. Era o dinheiro vivo que 
acabara de conseguir, emprestado por um amigo português dono de joalheria. 
E para surpresa de Byington, foi logo encomendando e pagando 5 mil 
exemplares de cinco discos diferentes, ou seja, um total de 25 mil discos, de 
nada adiantando a advertência de que nem os artistas famosos da época 
faziam jus a uma tiragem daquelas. (SEVERIANO, 2008, p. 234) 
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Foi para tornar mais real esse caipira estilizado pelo teatro popular a partir da 

figura típica do trabalhador das áreas de terras pobres e de latifúndios do centro-sul que, 

pelos fins da década de 1920, ia ser trazida para conhecimento da cidade não apenas a 

representação dos costumes dessa gente, mas o som de sua música caipira. 

 
Ia ser nessa série de mais de cinquenta discos independentes, gravados de 
maio de 1929 a fins de 1930 ou inícios de 1931, que estreariam, lançadas por 
Cornélio Pires, algumas duplas destinadas a profissionalizarem-se, passando 
a figurar como as primeiras a produzir música caipira com caráter comercial: 
Mariano e Caçula, Zico Dias e Ferrinho e Olegário e Lourenço, esta última 
dupla integrante da Turma Caipira Cornélio Pires, que no alvorecer de 1930 
incluiria ainda outros futuros caipiras do rádio como Raul Torres, então 
chamado Bico Doce, e Mandi e Sorocabinha. Aliás, muito simbolicamente, 
da Turma Caipira Cornélio Pires ia fazer parte também, sob a indicação de 
ator Arruda, o famoso Sebastião Arruda, que mais de dez anos antes criara no 
teatro o tipo clássico do caipira cuja voz, agora, com os discos vendidos sob o 
selo Columbia, podia ser ouvida em todo o Brasil. (TINHORÃO, 2013, p. 
219). 

 
 
 De acordo com Severiano (2008), depois de receber a encomenda dos discos, 

Cornélio Pires tornou-se também vendedor, partindo com dois carros, abarrotados de 

discos em direção a Bauru. No meio da viagem, ao chegar em Jaú, o estoque já estava 

esgotado, o que o obrigou a pedir nova tiragem. 

 Essas gravações pioneiras de moda caipira da área de São Paulo conservavam o 

espírito da música da região de onde provinham as próprias duplas de instrumentos e 

cantores. Tais composições eram consideradas caipiras. 

 De acordo com Tinhorão: 

 
Foi apenas quando a fábrica norte-americana Victor, alertada pela existência 
desse mercado de música rural, entrou na competição em  outubro de 1929, 
criando sua Turma Caipira Victor, que a música caipira paulista se 
transforma, de fato, em música popular urbana de estilo sertanejo. E se fosse 
preciso fixar uma data para marcar essa transição, essa seria a de 27 de 
outubro de 1929, quando a expressão moda de viola, desconhecida em selos 
de discos até o advento das gravações do Cornélio Pires,  aparece pela 
primeira vez na etiqueta de um selo Victor, indicando o gênero da 
composição Casamento da onça, assinada por M. Rodrigues Lourenço, e por 
ele mesmo interpretada em dupla com Olegário José de Godoy, disco Victor 
no 33.236-B. (TINHORÃO, 2013, p. 220). 
 
 
 

O estilo caipira não atendia o interesse de todos os citadinos que tinham certo 

preconceito ainda em relação à figura do caipira. De acordo com Del Mônaco et al 

(1998) Inezita Barroso destacava que se escolheu utilizar o termo “sertanejo”, pois, esse 

termo já era sinônimo de sucesso musical. Confirma a ideia que a terminologia música 
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caipira poderia não ser vendável porque o caipira era sinônimo de brega, malvestido, 

idiota, velho.  

Conforme Tinhorão (2013) com o advento do Disco LP (long-playing) no Brasil 

em 1951, a relação de artistas ligados à música rural cresceria. As duplas caipiras no 

rádio anunciavam o aparecimento de um público que ainda não desvinculado de suas 

raízes rurais, sentia faltar alguma coisa na música que a cidade lhes oferecia. O homem 

recém-chegado do campo e agora vivendo na cidade precisava de um som que lhe 

lembrasse das músicas de sua região de origem, o campo, mesmo que já estilizada na 

cidade e chamada agora de música sertaneja. 

Com a chegada da década de 1960, a música sertaneja terá uma concorrência 

significativa, pois, o IêIêIê começa a vender com Roberto Carlos sua diluição do rock a 

uma suposta Jovem Guarda, levando os criadores de música a uma tentativa de lançar 

novos gêneros na área de sua música, e a busca de mudança da imagem pessoal de seus 

intérpretes. 

A Jovem Guarda representava um ideal de modernidade para gente de periferia 

urbana. De acordo com Tinhorão (2013) desde os fins da década de 1950 Luisinho 

Limeira e Zezinho procuravam promover sua moda campeira à base de rasqueado, e 

Teddy vieira com Tião Carreiro e Pardinho seu pagode, anunciavam a era do sertanejo 

do circo, que permitira a duplas jovens como Léo Canhoto e Robertinho se vestirem de 

Cowboys para cantar, entre correrias e tiros de festim, histórias do faroeste americano 

como a de Jack o matador. 

Sendo assim Tinhorão nos apresenta que: 

 
O sucesso dessa nova imagem americanizada seria tal que, em pouco tempo, 
nas fotos dos discos e nas reportagens de revista os antigos cavalos seriam 
substituídos por motocicletas, e surgiria o conceito de jovem música 
sertaneja, destinado a marcar a década de 1970 com duas evidências da 
progressiva urbanização do gênero: a da adesão de adeptos do IêIêIê, como 
Sérgio Reis, e até cantores em inglês como Chrystian e Ralf, e adoção do 
estilo Country, responsável, ainda naqueles mesmos anos 70, pelo título de 
Rainha do Cowboy para a cantora Nalva Aguiar. (TINHORÃO, 2013, p. 
223). 
 

 

 Dessa forma no final da década de 1980, o público de música sertaneja percebe 

uma mudança significativa, pois o cantor de música caipira, despindo-se de seu velho 

complexo de caipira nacional, entra orgulhosamente na década de 1990 vestido de 

caipira americano. 
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Conforme é apresentado por Rosa Nepomuceno (1999), as exigências do 

mercado fez com que pouco a pouco cantores de origem caipira fossem se moldando. 

Músicos como Leandro e Leonardo e Chitãozinho e Xororó tornaram-se expressão da 

música caipira/sertaneja brasileira. Os seus chapéus de palha aos poucos foram sendo 

trocados pelos chapéus de couro, e as músicas que falavam do campo passaram a falar 

predominantemente de amor. 

As duplas caipiras não desapareceram, os mais tradicionais continuaram tendo 

seu espaço cativo, no entanto perderam lugar para o sertanejo chamado pop. As duplas 

tradicionais migraram para cenários dedicados aos apreciadores da música raiz. Assim a 

música caipira se inseriu na indústria cultural, deixando de ser simplesmente arte de 

expressão da alma do povo, para se transformar numa indústria gigante, sustentada por 

vendagens astronômicas e capaz de recompensar os vencedores com muito dinheiro e 

fama. (NEPOMUCENO, 1999). 

Theodor Adorno vislumbrava a música popular como a realização mais perfeita 

da ideologia do capitalismo monopolista: indústria travestida de arte. Acreditava que a 

música era apreciada conforme a medida do seu próprio sucesso e não pela assimilação 

profunda da obra. Por isso, o valor de troca, se torna um prazer em si, vazio alienante: 

 
Ao invés de entreter a música de entretenimento, contribui ainda mais para o 
emudecimento dos homens, para a morte da linguagem como expressão, para 
o fim da comunicação, se ninguém mais é capaz de falar realmente, ninguém 
mais é capaz de ouvir. (ADORNO, 1996, p. 67). 
 

 
 

 A análise feita por Adorno da conta de chamar de fetichismo da música, tornada 

bem consumível, complementando-se no processo de regressão de audição. 

 
Com isto não nos referimos a um regresso do ouvinte a uma fase anterior ao 
próprio desenvolvimento, nem a um retrocesso no nível coletivo geral. O que 
regrediu e permaneceu num estágio infantil foi a audição moderna. Os 
ouvintes perdem com a liberdade de escolha e com a responsabilidade não só 
a capacidade para um conhecimento consciente da música que sempre 
constitui prerrogativa de pequenos grupos mas negam com pertinácia a 
própria possibilidade de se chegar a um tal conhecimento. Flutuam entre o 
amplo esquecimento e o repentino reconhecimento, que logo desaparece de 
novo no esquecimento. (...) Regressivo é , contudo, também o papel que 
desempenha a atual música de massas na psicologia das suas vítimas. Estes 
ouvintes não somente são desviados do que é mais importante, mas 
confirmados em sua necessidade neurótica. (ADORNO, 1996, p. 89) 
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 Conforme Napolitano (2005), uma leitura superficial dos textos de Adorno pode 

fazer crer que ele atacava a música popular comercial, e defendia a chamada música 

erudita. Mas essa é uma leitura errada. Ele via na esfera da música erudita, cultuada pela 

burguesia do século XX, também uma música fetichizada, arvorando-se como portadora 

de valores culturais elevados, mas que também eram regressivos na medida em que 

funcionavam apenas como valor de troca, só que na alta sociedade. A forma pela qual o 

século XX ouvia Beethoven, na opinião de Adorno, era tão alienada e fetichizada 

quanto à audição massificada do hit do momento. 

 Martin Barbero (2001) apresenta algumas questões interessantes para se pensar o 

mundo sertanejo, onde para ele a indústria cultural é efeito, e não causa, da 

reformulação histórica que criou a cultura de massa. Isso não pode ser considerado 

como uma simples imposição das elites, mas está aberta para mediações. O massivo não 

foi uma simples imposição das classes dominantes, mas o fruto de batalhas e 

incorporações da estética da cultura popular mediada por uma nova relação de poder. 

 
A cultura de massa não aparece de repente, como uma ruptura que permite 
seu confronto com a cultura popular. O massivo foi gerado lentamente a 
partir do popular. Só um enorme estrabismo histórico e um potente 
etnocentrismo de classe que se nega a nomear o popular como cultura pôde 
ocultar essa relação, a ponto de não enxergar na cultura de massa senão um 
processo de vulgarização e decadência da cultura culta. (BARBERO, 2001, 
p.175). 
 

 Os críticos da música sertaneja a veem como um fruto da indústria cultural, 

enquanto que a música caipira seria a resistência ao mercado massivo e à deturpação da 

boa arte. Sendo assim os sertanejos são chamados românticos desgarrados de suas raízes 

longe da terra, e sob influência da indústria cultural e da cidade grande. No entanto 

entende-se que este pensamento serve mais para distinguir a academia das temáticas 

populares do que de fato as compreender. Acusar o romantismo como decadência para 

se explicar o mundo sertanejo não basta.  

 O texto de José Luis Ferrete (1985) defende uma linha bastante saudosista e 

romântica em relação ao passado caipira, onde acredita que  a música autêntica é a 

caipira rural, e que os novos rumos tomados pela música tornara-a esvaziada de 

conteúdo. Valter Kraushe (1983) segue nesta mesma linha acreditando que a 

transformação da música caipira para fins fonográficos apaga o seu significado. 
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 O pesquisador Romildo Sant`Anna (2000), defende que o sertanejo corrompeu a 

boa música caipira, “ houve na moda caipira de raízes transformações por adaptações 

ao meio, pelos retoques em vista dos desvios de percurso proporcionado pela busca 

mudança de perspectivas” (SANT`ANNA, 2000, p. 350). 

 Para os que defendem esta linha romântica a música sertaneja passou por um 

processo de profissionalização diante do crescimento da indústria cultural, e as 

imposições da cultura de massa obrigaram os artistas a aceitar esta realidade. Grande 

parte destes autores saudosistas aceitam a modernização com ressalvas pois acreditam 

que nem toda modernização pode ser aceita como válida. 

 A corrente marxista traz um tom acusatório, com um discurso em relação aos 

males da indústria cultural. Jean Carlo Faustino (2009) defende que a moda de viola é o 

estilo da verdadeira música caipira. Dessa forma na visão do autor entendem que os 

sertanejos são alienados pelo sistema capitalista e manipulados ideologicamente pela 

burguesia. 

 A linha de pesquisa mais recente traz questões sobre o cenário cultural 

brasileiro, tendo como referência desta a tese de Doutorado do professor Allan Oliveira 

intitulada: Miguillim foi pra cidade ser cantor – uma antropologia da música sertaneja, 

defendida em 2009. 

 Allan Oliveira (2009) apresenta o Rio de Janeiro do início do século XX até o 

final dos anos 1930 onde segundo o autor as músicas do interior do país eram 

classificadas como sertaneja. A música nordestina por exemplo era considerada 

sertaneja não havendo distinção dos gêneros produzidos no interior do país. Era comum 

os instrumentistas tocarem diversos ritmos, não se limitando a apenas um estilo de 

música.  

 Conforme a pesquisa de Allan Oliveira (2009) era comum compositores fazendo 

música nos mais variados gêneros, trazendo como exemplo desta mistura a composição 

“No Rancho Fundo” , clássico caipira/sertanejo, composta por nomes do samba Ary 

Barroso e Lamartine Babo. Sendo assim até os compositores considerados do samba 

aproximaram-se da estética sertaneja. Este autor traz outros exemplos como Noel Rosa 

que opta pelo samba apenas em 1931, antes disso se apresenta com grupos dos mais 

variados gêneros. 

 Dessa forma demostra que gêneros foram se consolidando mediante o 

desenvolvimento da chamada modernidade criando aos poucos um processo de 

diferenciação regional. (OLIVEIRA, 2009) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a possibilidade de lucro com a disseminação de uma determinada cultura 

popular, a música sertaneja vai criando uma identidade de classe. O canto romântico 

atende o desejo de um grande número de pessoas que ouve essa música e sente-se muito 

bem.  

Entende-se dessa forma que a música sertaneja foi um ponto de fusão importante 

para os diversos valores culturais, estéticos e ideológicos, que formam o que chama-se 

de Cultura Brasileira. A música torna-se assim como diria Marcos Napolitano (2005) 

um ponto de encontro de etnias, religiões, ideologias, classes sociais, experiências 

diversas, ora complementares, ora conflitantes. A música no Brasil foi e continua sendo 

mais que um veículo neutro de ideias. Ela fornece os meios, as linguagens, os circuitos 

pelos quais os vários brasis se comunicam. 

As diferenças entre a música sertaneja e a música caipira apresentam-se no nível 

poético, na análise textual das músicas.  Aos poucos os cantores sertanejos rompem com 

o universo simbólico rural, expresso na música raiz.  De qualquer forma a música 

sertaneja, de raiz caipira, não desaparece totalmente podendo ser encontrada em sua 

vertente moderna, no entanto transformada pela modernidade, conforme defende alguns 

autores apresentados. 

Pode-se perceber com a pesquisa que a distinção entre os estilos musicais 

começaram a ser discutidos na década de 1950, antes disso os próprios artistas 

passeavam por diversos estilos sem problemas. A partir desse momento os mais 

tradicionalistas passam a fazer críticas a internacionalização da música sertaneja, 

defendendo a chamada música caipira ou sertaneja raiz. 

É importante salientar que diferente do que pensavam os tradicionalistas até 

mesmo a chamada música sertaneja-raiz tem as suas influências estrangeiras, discussão 

esta que pode ser aprofundada em um estudo posterior. 
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