
A música sertaneja 

O termo “sertanejo” surgiu para designar, muito antes de um ritmo musical, o habitante do 

sertão nordestino. Atualmente, porém, o gênero “música sertaneja” se refere às canções que 

surgiram na área cultural caipira, ao sul da tal área sertaneja, em estados como Goiás, São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. E como 

quase qualquer estilo musical nascido no Brasil, é uma mistura de influências e tradições que 

acabaram gerando um ritmo original e único. 

As primeiras canções do estilo surgiram por volta de 1910, com a viola como instrumento 

principal. A região onde as primeiras músicas sertanejas foram oficialmente registradas é o 

interior do estado de São Paulo, embora a teoria mais aceita seja a de que os migrantes 

nordestinos levaram sua influência musical para o lugar: principalmente no começo do século 

XX, era muito comum o movimento de pessoas do sertão para o estado paulista, para fugir das 

secas e procurar melhores condições de vida. 

Os primeiros intérpretes do estilo a gravar discos cantaram músicas com temas ligados 

principalmente a fatos do cotidiano, além de começar a tradição das “duplas sertanejas”, que 

permanece até hoje. Na época dessas gravações pioneiras, o gênero era conhecido como música 

caipira, mas atualmente este tipo de composição é classificada como “música sertaneja de raiz”.  

Como acontece com todo ritmo musical, o sertanejo aos poucos incorporou novos elementos e 

se modificou. Novos instrumentos musicais, como a guitarra, a influência do country norte-

americano (que ditou as roupas típicas do estilo, como as botas, os chapéus e os cintos de 

fivelas grandes) e a mudança do cenário do interior para os centros urbanos deram origem, na 

década de 80, ao chamado “sertanejo romântico”, domínio de artistas como Chitãozinho & 

Xororó, Leandro & Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano e João Paulo & Daniel. Esta fase 

do sertanejo é considerada o primeiro gênero musical de massa produzido e consumido no 

próprio Brasil. 

Já o recente e atual sucesso batizado de “sertanejo universitário” foi, até agora, a vertente do 

gênero que mais modificou sua forma tradicional. Instrumentos como a sanfona se tornaram 

mais eletrônicos, dando origem a um ritmo um pouco mais acelerado que incorpora elementos 

de outros estilos musicais, tais como pagode, axé e funk. A temática normalmente gira em 

torno de festas e mulheres, muitas vezes com uma abordagem cômica, e o rótulo “universitário” 

surgiu ao se perceber que a maioria dos apreciadores do estilo era, pelo menos no início, 

formada por adolescentes e jovens em idade universitária. 

Com tudo isso, esta é até agora a versão do sertanejo que mais marca presença em festas, e a 

dança sertaneja ganhou as baladas do país inteiro. Representantes do estilo são Michel Teló, 

Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Luan Santana. 

Mesmo que a vertente universitária seja atualmente a comercialmente mais bem-sucedida do 

país, há espaço para todas as facetas do sertanejo, até mesmo o “de raiz”, mais antigo e 

tradicional. Apesar de ter surgido como um gênero voltado para um público muito específico, 

a música sertaneja é um dos estilos musicais brasileiros mais populares e consumidos. 

 


