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O objetivo da comunicação é avaliar a performance da música regional no Triângulo 
Mineiro.  Interpretada  sobre  o  aspecto  conceitual  do  pensar e  fazer  musical  (Cirino 
2009) as criações e execuções das estruturas musicais e dos processos rituais dos artistas 
regionais, apesar de variarem bastante, tem em comum quatro aspectos: 1) se contrapor 
aos estilos da música sertaneja vinculada aos grandes meios de comunicação de massa, 
já que as cidades de Uberlândia e Uberaba (juntamente com Goiânia) são consideradas 
cidades  que  “respiram”  a  música  sertaneja  no  Brasil;  2)  vincular  suas  produções 
estéticas as duas “principais” manifestações populares da região: os grupos de folias de 
reis e os ternos de congos, moçambiques, catupês, marujos, vilões - grupos ligados as 
Irmandades  de negros;  3) valorizar uma formação instrumental  que priorize a viola 
caipira  (folias  de  reis)  e  os  tambores  (congado)  excluindo  outros  instrumentos 
considerados modernos; 4) incorporar nas suas criações musicais estruturas harmônicas, 
melódicas  e  rítmicas  das  manifestações  populares  regionais  (células  rítmicas  do 
congado; melodias e harmonias das folias de reis) e da música caipira as variedades de 
afinações  e de ritmos/harmonias. O trabalho visa compreender nesses quatro aspectos 
do  pensar  e  fazer  musical  como  são  as  configurações  nas  formas  expressivas  de 
executar,  interpretar,  compor  e  improvisar  dos  artistas:  Pena  Branca  & Xavantinho, 
Orquestra de Viola do Cerrado, Trem das Gerais, Luiz Salgado e EmCantar.

Palavras-Chave: Antropologia  da Música – Antropologia  da Performance -  Música 
Regional – Música Caipira – Música Sertaneja



DIMENSÕES CONCEITUAL E ESTÉTICA DA MÚSICA CAIPIRA/SERTANEJA

Segundo Tiago de Oliveira citado por Cirino (2009) as dimensões conceitual e 

estética da performance musical é constituída de material expressivo, categorizado por 

gestos, movimentos, falas e sonoridades que simbolicamente combinados pelos grupos 

que os compartilham criam uma determinada cultura musical com códigos específicos. 

Com o passar dos anos esses códigos vem e vão, se transformado e, em muitos casos, 

ampliam  os  horizontes  das  performances  musicais,  criando  novas  formas  de 

experimentalismos,  de  padrões  conceituais  e  estéticos.  Na  música  caipira/sertaneja 

brasileira isso não foi diferente, as dimensões conceitual e estética desse estilo musical 

tão apreciado desde seu advento na década de 20, nos estados do sudeste foram nas 

últimas três décadas difundidas para todo o Brasil, incorporando inúmeras controvérsias 

conceituais e diversas versões estéticas.

Nos estudos das ciências sociais, na concepção de músicos, dos agentes dos meios 

de  comunicação  de  massa  e  do  público  em  geral,  mudanças  substanciais  de 

interpretação  sobre  o  “pensar  musical”  e  “fazer  musical”  (Cirino,  2009) 

caipira/sertanejo  ocorreram,  primeiramente  na  década  de  20,  quando  as  músicas 

ganharam uma reprodução serial via LP; e no início da década de 80, com a criação de 

uma estratégia de marketing da Rede Globo e jovens empresários do interior paulista, 

mineiro e goiano que começaram a investir no ramo da ruralidade brasileira: filão de 

mercado semelhante  em termos de lucro ao do futebol  e do samba/carnaval  (Alem, 

1996). 

O trabalho do sociólogo José de Souza Martins, intitulado  Música Sertaneja: a 

dissimulação na linguagem dos  humilhados  (1973) foi  para as ciências  sociais  uma 

espécie de aula inaugural sobre a concepção estética desse estilo musical. Para ele, as 

músicas  caipiras  são  definidas  conceitualmente  como  músicas  tocadas  no  ambiente 

rural:  folias  de  reis,  folias  do  divino,  dança  de  São  Gonçalo,  cururu  -  sempre 

acompanhadas de um ritual religioso, do trabalho - como os mutirões e as traições - ou 

de lazer. Músicas que cumpriam um ciclo cotidiano do caipira rural marcado por dois 

elementos de referência para a formação da sua estética: 1) o ciclo da natureza com a 

sucessão das estações do ano e 2) as comemorações litúrgicas do catolicismo. 

De uma forma bem diferente, a música sertaneja, para ele, surge na capital paulista 

com Cornélio  Pires  gravando a  famosa  série  vermelha,  em 1929.  Inúmeros  artistas 

como Capitão Furtado (sobrinho de Cornélio Pires), Alvarenga & Ranchinho, Tônico & 



Tinoco e outras duplas começaram a tocar nas rádios,  em circos e a gravar LPs.  A 

mistura desses três elementos com todo o imaginário rural dos filmes de Mazzaropi e 

dos  programas  de  tevês  específicos  tornou  a  música  sertaneja,  um  dos  principais 

gêneros musicais da indústria fonográfica e cultural brasileira da primeira metade do 

século passado. 

É importante reter dessa discussão que para Martins: 1) toda dimensão ritual das 

celebrações religiosas não existiam mais na música sertaneja antiga. A música sertaneja 

era compreendida em termos de um espetáculo massivo, a ser consumido como uma 

mercadoria; 2) ainda não existia a nova safra da música sertaneja iniciada na década de 

80. 

Atualmente, as distinções entre música caipira e sertaneja feita pelo público, por 

fãs, pela grande maioria  dos intelectuais,  dos próprios músicos sertanejos, caipiras e 

meios  de  comunicação  são  bem diferentes  da  definição  de  Martins.  No  geral,  três 

definições tornaram-se mais recorrentes. 

A  primeira  considera  os  termos  caipira  e  sertanejo  como  sinônimos.  Ela  é 

empregada  principalmente  por  jornalistas  e  grande  parte  do  público,  incluindo  os 

apreciadores desse gênero musical.  Um exemplo recente foi o falecimento do cantor 

Pena Branca, vários jornais como a Folha de São Paulo publicaram a noticia da morte 

do cantor como um artista da música sertaneja. 

Isso não significa que aproximando os estilos caipira/sertanejo o público não saiba 

distinguir  “a  dupla  raiz”  das  duplas  atuais.  Essa  proximidade  conceitual 

caipira/sertanejo ocorre justamente porque não há uma diferença valorativa na estética 

da cultura caipira para a cultura sertaneja, o que mais se observa nos eventos festivos 

como  churrascos,  viagens  escolares,  festas  religiosas  populares,  formaturas 

universitárias,  repertório  de  músicos  de  bares  noturnos  é  a  prática  indiscriminada  e 

misturada  de  canções  de  Tião  Carreiro  &  Pardinho,  Tonico  &  Tinoco,  Bruno  & 

Marrone, Victor & Léo. Como gênero musical mais ouvido na região, os apreciadores 

não se importam em não fazer uma definição valorativa comparativa mais contundente 

como fazem os pesquisadores acadêmicos,  músicos  regionais e intelectuais,  por isso 

“música caipira e sertaneja é tudo igual”. 

A  segunda  definição  é  mais  usualmente  empregada  pelos  próprios  músicos 

regionais,  parte  do  publico  e  de  jornalistas  “mais  críticos”,  grande  parte  dos 

pesquisadores  acadêmicos  e  intelectuais.  Consideram  a  música  caipira  aquela  que 

nasceu nas décadas de 20 e 30 do século passado, com Cornélio Pires, Alvarenga & 



Ranchinho, Tônico & Tinoco, Inezita Barroso, e que foi sendo revificada por Renato 

Texeira, Almir Sater e também, mais recentemente, por várias orquestras de violeiros e 

novos violeiros virtuosos, como Pereira da Viola, Paulo Freire e Roberto Corrêa. 

Ainda  segundo  essa  definição,  a  música  sertaneja  seria  uma  representação 

moderna  das  duplas  tradicionais  que  surgiu  nos  anos  70  e  80,  com Chitãozinho  & 

Xororó, Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano. Na 

década de noventa surge um novo segmento denominado de sertanejo universitário que 

traz algumas outras contradições performáticas ao sertanejo, mas são, na maioria das 

vezes, vistos com uma espécie de continuísmo das duplas sertanejas da década de 80. 

Dentre essas duplas podemos citar Edson & Hudson e Victor & Léo. 

É  interessante  compreendermos  a  inversão  dos  valores  conceituais  e  estéticos 

observada entre a época em que Martins escreveu o seu texto, década de 70, e as duas 

definições mais recentes. Nessa segunda definição, há uma distinção valorativa entre  as 

músicas  caipiras que tornaram-se símbolos  de resistência  da cultura  popular para os 

cantores  sertanejos  dos  anos  80  e  sertanejos  universitários  avaliados  como  artistas 

ligados  ao agronegócio e que não possuem mais  ligações  com a história  da cultura 

caipira.  Segunda  essa  definição,  as  principais  mudanças  conceituais  e  estéticas  da 

música sertaneja em relação á caipira podem ser resumidas em: 1) Relação natureza e 

cultura – as sertanejas não se interessam mais pelas “questões da terra”; 2) Instrumental 

–  as  sertanejas  não  se  preocupam  com  a  viola  e  tambores,  utilizam  instrumentos 

modernos incluindo guitarras, baterias e teclados em seus espetáculos; 3) Estilo de vida 

– artistas sertanejos voltados para country norte-americano; 4) Econômico – sertanejos 

almejam alto padrão de consumo; 5) Político – sertanejos são voltados para o latifúndio 

e agronegócio.

Vários símbolos  típicos das manifestações  populares como as fitas  de cetim,  a 

cachaça, o torresmo, roupas, suvenires rústicos e instrumentos musicais como a viola 

caipira e percussão (como caixa de folia, de maracatu, alfaia, tambor de congo...) são 

amplamente  utilizados  nos  espetáculos  musicais  dos  grupos  e  artistas  regionais 

aproximando-os ainda mais suas concepções estéticas das manifestações populares e, ao 

mesmo tempo, se distanciamento dos artistas neo-sertanejo que utilizam uma referencia 

de estilo de vida moderno americanizado e uma estrutura estética pop.

Apesar de opostas quanto à concepção valorativa dos sertanejos atuais (a primeira 

definição  gosta  do  neo-sertanejo  e  a  segunda  não),  compreende-se  uma  forte 

semelhança  valorativa  nas  duas  definições  quando  falam  sobre  a  música  caipira. 



Diferente de Martins que condenou as primeiras duplas de já imprimirem uma lógica 

capitalista, atualmente todos os agentes mencionados nas definições 1 e 2 compartilham 

da opinião oposta: os músicos caipiras estão no mesmo estatuto de “autenticidade” e 

“pureza” das manifestações das culturas populares. 

Há ainda uma terceira definição com maior  grau de controvérsia,  utilizada por 

uma  parcela  dos  músicos  sertanejos,  pelas  grandes  gravadoras,  apresentadores  de 

auditório e jornalistas ligados à grande mídia, ou até por aqueles pequenos jornalistas 

que reproduzem as tendências da grande mídia. Esses agentes crêem na idéia iluminista 

da cultura neo-sertaneja ser mais evoluída que a cultura caipira. Um famoso cantor neo-

sertanejo  explica  bem a  relação  evolutiva  de  proximidade  e  distanciamento  entre  a 

música  caipira/antiga  e  a  sertaneja/moderna,  em  entrevista  ao  jornal  Correio  de 

Uberlândia.

“Nós fomos o elo para as pessoas conhecerem duplas sertanejas tradicionais  
que  estavam totalmente  esquecidas.  Se  não  existisse  o  sucesso  de  Zezé  di  
Camargo & Luciano, Leandro e Leonardo ou Daniel muita gente nem sabia eu 
essas  duplas  existem.  Se  a  gente  tivesse  cantando  com uma violinha  “Há 
tempos fiz um ranchinho...” não iríamos chegar a um horário nobre da Rede  
Globo. Se eu cantar “É o amor” no Faustão, ele pára pra me ouvir. E depois  
de cantar “É o amor”, eu posso cantar a Tristeza do Jeca que ele me ouve  
também”. Jornal Correio, caderno Revista, pg C6,18/06/2004.

 

Portanto,  a  dimensão  conceitual  e  estética  do  pensar  e  fazer  musical  possui  várias 

representações que transitam em relações valorativas continuas/descontinuas entre os conceitos 

de  música  caipira  e  música  sertaneja.  Como  vimos,  grande  parcela  do  público  e  parte  da 

imprensa não fazem nenhuma ou fazem pequenas distinções valorativas entre a estética caipira e 

sertaneja. Já a maioria dos pesquisadores acadêmicos, músicos regionais, intelectuais e alguns 

grupos  de  jornalistas  acreditam que  a  música  caipira  é  um estilo  de  música  de  resistência 

cultural enquanto a sertaneja está associada a esfera do “agronegócio” da música, portanto, são 

interpretadas  por  esses  agentes  como  culturas  musicais  opostas.  Por  fim,  alguns  músicos 

sertanejos, empresários ligados as grandes produções de feiras agropecuárias, grande parte dos 

meios  de comunicação de massa  e uma  parcela do público interpretam a música  sertaneja 

realizada a partir da década de 80, como mais evoluída e moderna.  Assim, uma pequena torre 

de babel foi fincada no cerrado brasileiro quando o assunto é música caipira/sertaneja. 
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