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Companhia Editora Nacional   -   1979 

Objetivo 
Estudar o significado 

ideológico da música 

sertaneja em São Paulo, como 

contribuição a um setor da 

comunicação de massa no 

Brasil. 

 

Problema fundamental 
Há diferenças entre música 

caipira e música sertaneja? 



Cultura rural          Cultura urbana 
Música Caipira Música Sertaneja 

Mundo Rústico  
(Antonio Cândido) 

Trabalho Camponês  
(José de Souza Martins) 

 

 

 Classe Social com referências  
no universo agrícola (até de 
subsistência), onde a classe 

hegemônica capitalismo passa 
a exercer influência por meio 

industrialização do campo. 

 Contexto urbano industrial 
 Sociedade Capitalista 

 Indústria Cultural  
(Theodor Adorno) 

 

 

 A ideologia do consumo que 
permeia a sociedade de 
economia privada , com 
técnicas de reprodução 
mecânica e em massa. 



 
Papel Social da música 

Expressão do  

Folclore Paulista 
(Conhecimento Popular) 

 

 

Elemento mediador das 
relações sociais 

 

 

Evita a desagreção das 
populações no meio rural e 

no interior  

 Expressão das   

referências urbanas 

(Origem no meio rural) 

 

 

 Recriada pela Indústria 
Cultural como produto da 

Indústria do disco 

 

 

 Elemento utilitário de 
entretenimento 

 

 

Caipira Sertaneja 



Distinções 
Música Caipira Música Sertaneja 
1. Manifestação espontânea 

da cultura rústica = 
identidade 

2. Integradora das populações 
dos bairros rurais 

3. O poeta caipira é o porta 
voz  de seu povo (líder 
folk) 

4. Mensagem  de expressão e 
conhecimento coletivo  

5. Produção coletiva e 
coreografia participativa 
(cururu, fandango, 
cateretê) 

1. Produto reformulado pela 
cultura de massa = utilitarismo 
e despersonalização 

2. Consoladora das populações 
de periferia 

3. O compositor e cantor 
sertanejo ídolo  

 

4. Músicas  com temas urbanos e 
individualistas 

5. Produção pela indústria 
fonográfica  sem coreografia 
ou com participação de 
bailarinos. 



Convergências 
1. Ritmo  e instrumentos 

(apesar :“elitrificado” e sofisticado) 
 

2. Melodia 

 ( apesar: redundância e padronização) 
 

3.  Formação em duplas  

desde a origem = voz anazalada em 
dueto (e mudanças mais recentes) 
 

4.  Público  marginalizado  

     - rural = camponês;  

     - urbano ou suburbano = proletariado 

 

 

 



Ideologia do consumo e novos  públicos 

Cornélio Pires 

Colúmbia 
Turma Caipira Cornélio 
Pires – Série 1929 e 1930 
Ex: Jorginho do Sertão 

RCA – 1930 - Turma  Caipira Victor 
Alvarenga e Ranchinho   

Dupla Imbatível em todos os 
tempos = Tonico e Tinoco 



Ideologia do consumo e novos  públicos 

 Influência dos enlatados = 
ideologia Western – 

 Leo Canhoto e Robertinho 

 
 Os novos sertanejos –  

 new caipiras – 

 Chitãozinho e Xororó 

 

 Sertanejos Univesitários 

http://busca.uol.com.br/imagem/detalhes.html?q=sertanejo+universit%C3%A1rio&imgurl=http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/557151/gd/1265411151/O-melhor-do-sertanejo-universitario-3.jpg&imgthumb=q=tbn:ANd9GcTjgwVKJyZaLyv9UVFvh9mHh5NAh3ZBPfNiZ-3zhFnutwRb74ZZURSVH2x8&imgrefurl=http://musica1410.musicblog.com.br/234784/O-melhor-do-sertanejo-universitario-3/&d=500x485&sz=51+kB&title=m%C3%BAsica+%C3%A9+tudo+pra+mim+*-----------------------*+-+O+melhor+do+<b>...</b>&backurl=http://busca.uol.com.br/imagem/?q=sertanejo+universit%C3%A1rio
http://busca.uol.com.br/imagem/detalhes.html?q=gustavo+lima&imgurl=http://ilhasertaneja.com/wp-content/uploads/2013/07/baixar-sertanejo-ilha-sertaneja-gusttavo-lima-2.jpg&imgthumb=q=tbn:ANd9GcT1XQViKT2V1xZCEq659KbYW4jE7ydy54Rr08EAJxalJjAlbUaovBreBY5C&imgrefurl=http://ilhasertaneja.com/category/murilo-huff/&d=1920x1200&sz=469+kB&title=Baixar+Sertanejo+Murilo+Huff+o+Melhor+do+SU+|+Ilha+Sertaneja&backurl=http://busca.uol.com.br/imagem/?q=gustavo+lima&start=20
http://busca.uol.com.br/imagem/detalhes.html?q=michel+tel%C3%B3&imgurl=http://www.letrayletra.com/images/artistas/michel-telo-biografia.png&imgthumb=q=tbn:ANd9GcSYtjgUW8ZLzxUFFJ9rEvkIn1fSS7S_zdcZMkroMG5kG-lH_4YPebRai5U&imgrefurl=http://www.letrayletra.com/michel-telo/&d=450x338&sz=267+kB&title=Canciones+de+<b>Michel+Tel%C3%B3</b>+|+Letra+-+Video+-+M%C3%BAsica&backurl=http://busca.uol.com.br/imagem/?q=michel+tel%C3%B3
http://busca.uol.com.br/imagem/detalhes.html?q=vitor+e+leo&imgurl=http://www.pimenta.blog.br/wp-content/uploads/Victor-e-Leo2.jpg&imgthumb=q=tbn:ANd9GcQ6KKhqF4vtOUiiiVhEGK_kjjceFr4Y6MgrRGItyDNsu0GCJthb8DwH2cQ&imgrefurl=http://www.pimenta.blog.br/2013/06/11/targino-gondim-abre-e-victor-e-leo-fecham-o-sao-joao-de-itagiba/&d=660x398&sz=39+kB&title=TARGINO+GONDIM+ABRE+<b>E+VICTOR+E+LEO</b>+FECHAM+O+S%C3%83O+JO%C3%83O+DE+ITAGIB%C3%81&backurl=http://busca.uol.com.br/imagem/?q=vitor+e+leo


1. Há uma lacuna muito grande  
entre música caipira e música 
sertaneja . A primeira ainda 
evita desagregação social, a 
segunda é alienante.  

3. A música sertaneja  não se 
enquadra esteticamente como 
arte – tem caráter de antiarte. 

 2. Após a urbanização da 
música sertaneja, a indústria 
do disco passa a ter um novo  
público discófilo: a classe 
proletária brasileira 

5. A música caipira pós 
urbanização  = música 
sertaneja = instrumento 
da ideologia burguesa = 
um produto para 
consumo do 
proletariado. 

 

Conclusões 
 4. Como  produto da indústria 

cultural, para o consumo, 
ocorre identidade entre 
música sertaneja e música 
popular urbana (suburbana) 
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