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Introdução 

 A dinâmica da instituição simbólica criou um “ritmo”que reflete e, ao mesmo tempo, 

projeta os modos de ver, ler e compreender o mundo social. As diversas produções culturais 

que, até há poucos anos, ainda estavam um pouco restritas aos espaços dos pequenos grupos 

ou comunidades, passaram a adquirir uma divulgação generalizada - também em função dos 

interesses comerciais que selecionam determinados produtos a partir de sua viabilidade e 

eficácia de consumo - possibilitando um maior acesso por parte do público-alvo e, 

simultaneamente, sugerindo algumas alterações nas opções culturais e no próprio nível do que 

seria o “gosto popular”. 

 A cultura, compreendida como um conjunto de manifestações da atividade humana, 

constitui uma espécie de retrato do modo como os indivíduos, organizados política e 

economicamente, pensam e tendem a se comportar em cada momento histórico específico. Ao 

mesmo tempo, como resultado da ação humana, a produção cultural institui sempre novas 

possibilidades de se entender e pensar as relações sociais estabelecidas pelos homens. É nesse 

sentido que os meios de comunicação, à medida em que foram sendo forjados tecnicamente, 

passaram a fazer parte do mundo contemporâneo. A tal ponto que, em função de sua 

inevitável presença e influência, passou-se a compreender a cultura contemporânea como uma 

produção fundamentalmente “mediatizada”pela ação dos diversos meios que povoam o 

universo global vivenciado pelos homens a partir das últimas décadas. 

 Com a música sertaneja, particularmente a partir do início da década de 1980, essa 

dinâmica de industrialização cultural não se deu de forma muito diferente. A veiculação 

massiva do referido gênero musical, à medida em que foi ao encontro de um sentimento e 

potencial de consumo latente no público-alvo, adquiriu um maior espaço na mídia e inseriu 

novas dimensões no imaginário social brasileiro contemporâneo. 

 O presente projeto de iniciação à pesquisa científica procurou investigar em que 

medida essa “massificação”da música sertaneja interferiu na opção de consumo cultural do 

público-alvo. Processo de massificação que, aliás, está diretamente ligado ao universo 

cotidiano do indivíduo e ao próprio inconsciente coletivo. 



 As hipóteses da pesquisa  partem em boa medida da constatação de que, no período 

analisado, o consumo da música sertaneja registrou um gradativo aumento nas divulgações. 

Outra sustentação do projeto parte de algumas reflexões teóricas apresentadas por autores que 

trabalham a comunicação de massa e a industrialização da cultura de uma forma bastante 

crítica. 

 A proposta foi desenvolvida a partir dos objetivos e pretensões do estudo traçado, 

visando possibilitar o levantamento de um “retrato”do significado e da presença que a música 

comercial sertaneja adquiriu ao longo dos últimos anos. Com base nessa preocupação central, 

pretende-se fazer algumas considerações para melhor compreender a importância dessa 

produção cultural no imaginário social contemporâneo. 

 

Descrição da pesquisa 

 A compreensão do sucesso e penetração de determinados produtos culturais, na 

maioria das vezes, está associada à influência que os meios de comunicação exercem sobre o 

comportamento e o próprio modo de pensar dos consumidores de uma determinada época. Por 

isso, procurou-se investigar e relacionar o papel desempenhado pelos mesmos na produção e 

divulgação da música comercial sertaneja ao longo dos últimos 15 anos. 

 A opção e o gosto pelo consumo de determinados produtos culturais também são, 

historicamente, influenciados pelo modo como a mídia apresenta esses produtos. Portanto, 

tentou-se compreender, através da metodologia proposta, em que medida o gosto ou o 

consumo da música sertaneja vai ao encontro dos fatores que compõem o jogo da recepção do 

gênero musical analisado ou se a música comercial sertaneja é muito mais, ou apenas, um 

produto da indústria cultural com eficácia comunicativa. 

 A partir da aplicação de um questionário na cidade de Ponta Grossa, 

foi possível entender a opção pela música sertaneja,  identificar sua influência no cotidiano 

dos consumidores e, ainda, traçar algumas características sobre o comportamento e o universo 

cultural do público-alvo do referido gênero musical. 

 As preocupações teóricas e conceituais sobre a crescente participação dos meios de 

comunicação na criação e inserção de novos valores culturais no universo social brasileiro, 

particularmente a partir dos últimos 15 anos, e talvez de forma mais acentuada nas camadas 

com menor poder aquisitivo e baixo índice de escolaridade, contribuiu para introduzir, 

ratificar ou alterar determinados valores no cotidiano dos consumidores. O estudo, no entanto, 



se limitou a discutir essa gama de influências proporcionadas pela comercialização acentuada 

da música tradicionalmente conhecida como sertaneja. 

 O período estabelecido pelo projeto, para o estudo da música sertaneja, se justifica 

notadamente pelo fato de que a partir de  1980, e de modo mais acelerado da segunda metade 

dos anos oitenta até 1996, a sociedade brasileira registrou, assistiu e conviveu com o consumo 

generalizado e acentuado da música sertaneja, veiculada pela comercialização massiva de 

inúmeros artistas, cantores, profissionais do setor e outros que passaram a ocupar importantes 

espaços no cenário global, integrado pelos diversos meios  e sistemas de comunicação do país. 

De trilhas de novelas de horários nobres a 

shows que aos poucos passaram a superar as expectativas tradicionais de público, a música 

sertaneja passou a despontar na lista dos discos mais vendidos pelas gravadoras. Além, é 

claro,  de figuras e duplas de profissionais que historicamente tinham sua imagem associada a 

esse estilo dos mais vendidos, impulsionados por programas especiais veiculados em horários 

nobres nas principais emissoras de televisão do país. 

 Assim, as produções mediáticas do gênero sertanejo, embora já existissem, nos anos 

trinta, intensificam-se a partir da década de 1970, como revelam os professores Geraldo 

Bonadio e Ivone Savioli, em um estudo sobre “música sertaneja e classes subalternas”, 

publicado em 1980. “Só em 1979 foram lançados em São Paulo três revistas especializadas 

em música sertaneja (Som Verde, da editora com o mesmo nome, Viola Sertaneja, da Sbim 

Editora, e Violão e Viola Sertaneja, pela Imprima Comunicação)”, diz o texto dos autores 

acima citados. Os programas sertanejos emitidos pelas emissoras de rádio de São Paulo 

também revelam, no mesmo período, um gradativo aumento da produção do gênero. As 

programações somadas de apenas quatro emissoras de rádio AM de São Paulo (Record, 

Globo, Bandeirantes e Gazeta) já totalizavam, na ocasião em que foi realizado o estudo, 24 

horas diárias dedicadas à música sertaneja. 

 Constatou-se ainda que no mesmo ano de 1979 já existiam programas de música 

sertaneja em quatro emissoras de TV de São Paulo ( Cultura, Record, Gazeta e Bandeirantes ), 

totalizando aproximadamente quatro horas de produções semanais. 

 Esses dados revelam apenas o primórdio de um processo de comercialização 

acelerada que a música sertaneja experimentou a partir do 

início da década de 1980. Assim, a pesquisa procurou apontar alguns indicativos dessa 

industrialização cultural e o modo como a mídia influenciou o gosto do público-alvo, 

sugerindo que a informação veiculada nessa dinâmica tende a atuar como reforço das normas 



sociais, provocar uma “disfunção narcotizante”que tende a tornar o indivíduo mais passivo, 

acrítico e, ao mesmo tempo, que não desafia ao conhecimento, possibilitando uma 

“degradação do gosto popular”. 

 Mas o que se entende por música sertaneja? Por uma questão didática, trabalhamos 

com as delimitações conceituais sugeridas por alguns pensadores da área. José de Souza 

Martins, por exemplo, distingue a música caipira da música sertaneja. “A música caipira 

nunca aparece só, enquanto música. Não apenas porque  tem sempre acompanhamento vocal 

mas porque é sempre acompanhada de algum ritual de religião, de trabalho ou de lazer”, diz 

Martins. 

 José Ramos Tinhorão, outro expert do assunto, lembra que a música sertaneja pode 

ser definida como um gênero rural urbanizado. E mesmo sob essa apresentação em forma de 

produto industrial e comercial da cultura, Tinhorão sugere que a maioria das composições 

sertanejas ainda teriam aspectos folcloristas.  José de Sousa Martins delimita um pouco mais a 

idéia de música sertaneja ao apresentar algumas variáveis que a tipificam, como a ordem 

espacial (tendo proliferado inicialmente na mesma área geográfica em que se disseminou a 

cultura caipira, em maior grau nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e 

Paraná), formal (canto em dueto, utilização da viola, com ritmos e batidas muito próximas das 

músicas caipiras) e em torno de uma temática que faz referência a situações da vida rural e 

relações amorosas, na maioria das vezes não correspondidas. 

 Associada a esses fatores, a pesquisa limitou-se a estudar o assunto a 

partir de alguns objetivos que pautaram o presente projeto. Através da análise do questionário 

procurou-se, assim, constatar o nível de influência que a produção e divulgação da música 

comercial sertaneja, associado à ação dos meio de comunicação, passou a exercer sobre os 

hábitos cotidianos e o senso de admiração estética dos indivíduos que consomem essa 

produção cultural. A sua aplicação foi utilizada para compreender a opção pela música 

sertaneja e identificar a possível influência no cotidiano dos consumidores, buscando alguns 

elementos que caracterizaram o comportamento e o universo cultural do público-alvo 

entrevistado. 

 Diante dessas reflexões, a pesquisa ainda procurou entender em que medida a 

produção musical sertaneja, notadamente a que passou a incorporar critérios de 

comercialização cultural, vai ao encontro de uma opção de consumo e compreensão social do 

público-alvo ou, ao contrário, se ela é muito mais um produto da indústria cultural com 

eficácia comunicativa. 



 

Metodologia 

 A pesquisa, através do  levantamento histórico-bibliográfico do assunto abordado, 

procurou mapear as principais hipóteses e explicações para melhor compreender o sucesso e 

aceitação obtida pela música sertaneja nos últimos 15 anos 

 A partir desse propósito foram realizadas pesquisas de opinião pública no município 

de Ponta Grossa, através da aplicação de 400 questionários, 

visando levantar, nas diversas classes sociais, alguns elementos e características para discutir  

a possível influência da música sertaneja na vida dos consumidores e, de um modo mais geral, 

traçar algumas características que configuram o imaginário cultural contemporâneo. A 

pesquisa de campo, através da coleta de dados, foi realizada a partir de um questionário 

elaborado especialmente para esse fim, contendo os ítens básicos que orientam as pesquisas 

de opinião pública (nível sócio-econômico dos receptores entrevistados, escolaridade, motivos 

da opção pelo referido gênero musical, importância, significado e que tipo de identificação o 

público encontra e projeta na música). Obviamente, foram identificados, antes da aplicação do 

questionário, alguns setores que mais consomem a música sertaneja. A pesquisa de opinião 

não teve, contudo, qualquer pretensão de mensurar de forma absoluta os fatores que motivam 

o consumo da música sertaneja, mas sim realizar um recorte capaz de ilustrar o problema que 

possibilitaram realizar algumas reflexões sobre o assunto em pauta. Em outros termos, além 

de possibilitar a identificação de fatores que motivam e envolvem o consumo da música 

sertaneja, o levantamento estatístico serviu fundamentalmente para ilustrar o horizonte das 

reflexões da pesquisa. 

 A partir desses elementos e recursos de pesquisa utilizados, foi possível estabelecer 

algumas relações entre a penetração e influência da música sertaneja com a atuação da mídia 

(rádio, TV e veículos impressos) e a vida cotidiana e cultural do público-alvo que consome o 

gênero musical em estudo. 

 

Análise dos Resultados 

 De acordo com os dados da pesquisa de opinião, dos 400 entrevistados 278 

responderam que gostam e ouvem a música sertaneja, ou seja, 69,5% dessas pessoas. Esse 

dado sugere, entre outras possíveis interpretações, diferentemente do que acreditavam alguns 

pensadores da cultura, que a música sertaneja continua obtendo ampla adesão e consumo 

junto aos setores sociais. 



 A eficácia comunicativa com que a música sertaneja seduz seu público-alvo, 

apresentando um ritmo musical simples e fácil de memorizar, além da temática rural sempre 

presente em suas letras, fez com que o gosto pelo referido gênero fosse cada vez mais 

alimentado pela identificação do imaginário social de seu público com o conteúdo das letras 

sertanejas. Prova disso é que quando foi perguntado aos entrevistados por que eles ouvem  

música sertaneja  45%  justificaram sua resposta dizendo que gostam e curtem, enquanto 

outros 21% responderam que a música reflete seus sentimentos. 

 Segundo o questionário, a temática rural freqüente, embora não obrigatória, é uma 

tendência  atual da música comercial sertaneja, enquanto 31% dos entrevistados admitem que 

essa música representa em suas vidas uma espécie de lembrança da pessoa amada, enquanto 

outros 31% a identificam 

como forma de lembrança da vida do campo que desperta saudade. 

 Apesar dessa diversificação da temática nas letras apresentadas na música sertaneja, 

o conteúdo rural ainda se faz bastante presente como mostram os dados do questionário . 

Prova disso é que uma grande parcela do público-alvo consumidor vê nesse produto cultural 

um sentimento rural saudosista produzido ou alimentado pela própria mídia. Vale lembrar o 

que  José Martins já apontava sobre esse público. “Não é apenas quem dela gosta, mas quem a 

consome que define as condições de produção da música sertaneja”, diz Martins. 

 Através dos dados da pesquisa, também foi possível compreender a influência que os 

meios de comunicação de massa acabam exercendo no sucesso e na massiva penetração de 

determinados produtos culturais. O rádio, por exemplo, foi o veículo de comunicação mais 

citado pelos entrevistados, lembrado por 63% como o meio que mais divulga a música 

sertaneja, seguido pela TV, com 8% das citações. 

 Significa que  o rádio continua sendo o grande divulgador da música sertaneja, 

principalmente nas camadas mais pobres da população que não possuem poder aquisitivo 

suficiente para tornarem-se consumidores ativos de cds sertanejos e  encontram nesse veículo 

seu espaço para solicitar as  músicas de suas duplas favoritas. Em outros termos, é através 

desse veículo que a maioria do público-alvo entra em contato com a música sertaneja, com os 

novos lançamentos e novas duplas que surgem no mercado, pois 60% dos entrevistados 

elegeram a Rádio Tropical de Ponta Grossa, emissora que mais toca gêneros de cultura de 

massa, como a estação onde podem consumir a música de seus artistas. 



 Outra pesquisa realizada na cidade de Ponta Grossa pela Fundação Alvorada 

constatou que 53% da população ouvem a Rádio Tropical, onde nos programas de consulta 

popular as músicas mais pedidas pelo público são sucessos sertanejos. 

 A influência do rádio como grande divulgador da música sertaneja, principalmente 

entre as camadas mais baixas da população, também é destacada por José de Souza Martins. 

Segundo esse autor, a programação radiofônica é extremamente eficaz para alimentar a 

fidelidade de uma faixa de público que apresenta altos índices de analfabetismo, tanto no meio 

rural quanto no meio urbano, afinal, é esse  o mesmo público que não consegue ser atingido 

facilmente por outros veículos de comunicação, como os meios impressos e, em alguns casos, 

nem mesmo pela TV. 

 A televisão, ao longo do ano de 1996, também foi muito expressiva na divulgação e 

veiculação da música comercial sertaneja através de programas e shows com os artistas do 

gênero, bem como por meio das músicas que fizeram grande sucesso na trilha da novela das 

oito da Rede Globo de 

Televisão, O Rei do Gado. 

 O disco da trilha sonora da novela O Rei do Gado, lançado em 1996, foi o maior 

fenômeno de vendas com 1 milhão de cópias comercializadas em menos de um mês. 

Anunciado pela imprensa como o maior sucesso fonográfico do ano passado, o disco quebrou 

o record de vendas, até então pertencente ao álbum da trilha sonora da novela Dancin’Days, 

lançado em 1978, desbancando ainda outros artistas surpresas do ano, como foi o caso do 

cearense Tiririca. O sucesso desse disco só pode ser explicado, entre outros motivos, pelo 

aumento das vendas do setor no ano de 1996 (27,25% de janeiro a junho), ingresso no 

mercado de consumidores das classes C e D e a preferência pela música nacional (65% dos 

discos vendidos são nacionais), segundo dados da ABPD, Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos. Esse fenômeno mercadológico também pode ser compreendido pela 

forte influência com que os meios de comunicação, especialmente a televisão, exercem sobre 

o modo de pensar das pessoas e o próprio gosto popular. 

 Para a gravadora Som Livre, produtora do disco e braço direito das Organizações 

Globo, que edita os discos com músicas de novelas, também foi uma grande surpresa, mesmo 

para quem tem a Globo como “garota-propaganda”. Mas tal sucesso de vendas pode ainda ser 

explicado pela enorme audiência que a novela O Rei do Gado alcançou no país. Segundo o 

diretor- 



geral da Som Livre, João Araújo, a trama de Benedito Ruy Barbosa foi responsável por uma 

audiência de 5,3 milhões de espectadores, só na Grande São Paulo. 

 Com o impulso da mídia, auxiliada pela  estabilidade econômica do Plano Real, o 

mercado fonográfico teve muitos motivos para comemorar no ano de 1996. O aumento nas 

vendas de discos, em especial as produções nacionais, fez com que vários artistas sertanejos 

despontassem na lista dos  mais vendidos do ano. Foi o caso de “Clássicos Sertanejos”, da 

dupla Chitãozinho & Xororó, com 800 mil cópias vendidas; “João Paulo e Daniel Volume 7", 

com 550 mil e o álbum “Amigos”, com várias duplas sertanejas, obtendo tiragem de 500 mil. 

Assim, o faturamento da indústria fonográfica em 1996 foi de 12,6 milhões com a venda de 

discos de música sertaneja, ou seja, 14% do mercado brasileiro. 

 O sucesso do primeiro programa, ou melhor, show “Amigos” produzido pela Rede 

Globo de Televisão em dezembro de 1995 foi tamanho que o mesmo já virou parte da 

programação especial de fim de ano da emissora mais importante do Brasil. O Programa que 

reúne as principais duplas sertanejas do país, entre as quais Zezé di Camargo & Luciano, 

Leandro & Leonardo e Chitãozinho & Xororó, teve um investimento de 1 milhão de dólares 

na sua primeira edição e foi assistido por cerca de 100 mil pessoas na gravação ao vivo em 

São Caetano do Sul, interior de São Paulo. Segundo o diretor responsável 

pela produção, Aloysio Legey, esse especial é tão emocionante que ficou difícil pensar  um 

fim de ano sem “Amigos”. 

 A partir da crescente exploração da mídia, oferecendo cada vez mais produtos, cds e 

programações voltadas para o grande público da música comercial sertaneja e do meio 

country, a mídia  televisiva está cada vez mais se especializando nas produções do gênero. 

 Seguindo o exemplo da Rede Globo de Televisão, outros canais de TV também 

oferecem programas com apresentações de cantores sertanejos, como alguns citados no 

questionário de opinião pública ( Sabadão Sertanejo, do SBT - Sistema Brasileiro de 

Televisão;  Raul Gil, da Rede Record; Marcelo Costa, da Bandeirantes) entre outros. Segundo 

os dados do questionário,  22% dos entrevistados acompanham algum programa televisivo 

sobre música sertaneja. 

 A grande novidade do ano de 1996, no campo da música comercial sertaneja, ficou 

por conta de um canal de TV a cabo que mantém 24 horas diárias de exibição de clips das 

duplas sertanejas e cantores do country americano: a CMT (Country Music Television).Outra 

surpresa de 1996, foram as festas de rodeio que explodiram pelo Brasil, em especial no 



interior paulista, através da divulgação massiva dos meios televisivos, impressos e 

radiofônicos. Essas festas que acabam levando verdadeiras multidões às arenas de montarias 

também representam  um público muito expressivo no consumo da música sertaneja. Através 

de mais essa fatia de consumidores, as duplas sertanejas tiveram que produzir composições 

específicas sobre a nova temática. É o caso das músicas “Bailão de Peão”, de Chitãozinho & 

Xororó e “Festa de Rodeio”, de Leandro & Leonardo, ambas com grande aceitação de público 

ao longo de 1996. 

 Deste modo, torna-se evidente a capacidade com que os meios de comunicação de 

massa conseguem agir com grande eficácia no mercado e na produção da música comercial 

sertaneja no Brasil. É através dessa poderosa influência da mídia que a produção do gênero 

começa a seguir os rumos sugeridos pelos mass media, com o intuito de atingir todas as fatias 

do público-alvo que o referido produto cultural vem conquistando nas mais diferentes regiões 

e classes sociais do país.  

 Em outra questão do questionário aplicado, quando foi perguntado aos entrevistados 

para citar uma música sertaneja de que mais gostavam, pôde-se perceber a influência da mídia 

na produção e no consumo do referido gênero. A música mais citada na opinião de 26% dos 

entrevistados, “Estou Apaixonado”, gravada pela dupla João Paulo & Daniel, é uma 

reprodução sertaneja da balada romântica “Estoy  Enamorado”, uma canção em espanhol que 

por apresentar grande sucesso de  público foi adaptada com  ritmo 

sertanejo. As considerações de José de Souza Martins também já falavam sobre essa questão, 

embora o mesmo autor centralizasse a abordagem cultural na produção da música sertaneja 

através das gravadoras. “Quando se descobre que um tema atrai o público, imediatamente 

proliferam as músicas sobre ele, não indo, às vezes, além do mero plágio em relação ao 

original, até que o tema se esgote e dê lugar a outro”, diz Martins. 

 

Considerações finais 

 A música comercial sertaneja, que foi massivamente veiculada nos últimos 15 anos e 

com mais freqüência ao longo de 1996 através da mídia, conquistou seu espaço na  opinião 

pública e ganhou um novo público muito mais potencial do que alguns estudiosos e críticos da 

canção de massa imaginavam no referido período. 

 Estigmatizada e rotulada como um produto da indústria cultural que apenas 

conquistou seu espaço entre as camadas mais pobres da população, a qual identificava-se com 



um música caipira ilustrativa de um mundo rural e rústico que não possuíam condições de se 

tornarem consumidores de discos e de produções sertanejas. 

 Com a explosão desse mercado country brasileiro, o segundo no mundo para 

produtos do setor, atrás apenas dos EUA, a música comercial sertaneja encontrou um maior 

espaço para conquistar essa nova fatia de público que possui um alto poder aquisitivo e hoje 

movimenta cerca de R$ 1,48 bilhão 

em festas de rodeios, shows e discos de músicas do gênero. 

 Constata-se, assim, que a música comercial sertaneja, a partir do momento em que 

entrou num circuito mediático onde ela é um produto da indústria cultural com grande eficácia 

comunicativa, tende a  assumir cada vez mais as exigências e características culturais que 

correspondem, sobretudo, a formas cada vez mais contemporâneas de penetração no mercado 

de consumo.  

 É importante, enfim, destacar aqui o fato de que o presente estudo também se 

justifica e possibilita, a partir da abordagem e compreensão da influência da música sertaneja 

no imaginário social contemporâneo, o repensar das perspectivas e desafios, de alguns 

aspectos da Indústria Cultural,  principalmente no que se refere à busca de alternativas, sejam 

públicas ou privadas, para ampliar a opção de consumo, sensibilidade estética e gosto popular 

pelos produtos da cultura industrializada nas últimas décadas. 

 Daqui em diante, cabe portanto também à universidade, escolas, empresas, poder 

público municipal e demais setores da sociedade civil organizada os desafios de buscar formas 

para repensar a questão cultural como um aspecto inerente à condição de cidadania e melhoria 

da qualidade de vida humana. Isso, é claro, na exata medida em que se vislumbra a possível 

ampliação do universo estético de compreensão e consumo por parte dos diversos setores de 

público retratados e atingidos pela pesquisa. 
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