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RESUMO 

 

A música sertaneja há tempos persiste como patrimônio cultural brasileiro. Esse legado 

histórico, enraizado e desenvolvido sob essas terras, moldou-se às adaptações tecnológicas 

que surgiram com o tempo e, aos poucos, ganhou vez e voz nos meios de comunicação do 

país. O gênero musical surgiu e se difundiu nos interiores do Brasil. O autor Waldenyr Caldas 

nos conta que, no começo de sua trajetória, a música sertaneja servia de aproximação à 

realidade social vivenciada pelo seu personagem, o homem caipira. Com o passar dos anos, a 

aceitação do público fez com que essa cultura, até então regional, se desprendesse das amarras 

do campo para alçar outros horizontes. Um mundo globalizado, motivado pela aceleração 

constante da tecnologia, contribuiu para criações de novos gêneros. Estes alcançaram o topo 

da recepção midiática e nos motivaram a entender um pouco mais sobre esse processo. Para 

isso, no presente trabalho, aplicou-se o panorama histórico-social apresentado acima ao objeto 

de estudo, o quadro Bem Sertanejo, veiculado no segundo semestre de 2014, no programa 

Fantástico da Rede Globo de Televisão. Das doze edições do quadro, três episódios foram 

selecionados para uma análise de conteúdo. O estudo foi dividido por categorias de análise 

que municiaram a pesquisa e, por fim, mostrarmos elementos que denotam a ostentação por 

parte dos artistas nas íntegras do programa. 

 

Palavras-chave: Música Sertaneja, Programa Televisivo, Ostentação, Visibilidade, Mídia, 

Popularidade. 

 

ABSTRACT 

 

The country music has long persisted as Brazilian cultural heritage. This historical legacy, 

rooted and developed in these lands, molded to the technological adaptations that have arisen 

over time and gradually gained time and voice in the country's media. The genre emerged and 

spread in the interior of Brazil. The Waldenyr Caldas author tells us that at the beginning of 

its history, country music served as an approach to social reality experienced by his character, 

hillbilly man. Over the years, public acceptance has made this culture until then regional, if 

drop the ties are field to raise other horizons. A globalized world, driven by the constant 

acceleration of technology has contributed to creation of new genres. They reached the top of 

media reception and motivated us to understand a little more about this process. For this, in 

this study, we applied the social-historical panorama presented above to the study object, the 

picture Well Country, broadcast in the second half of 2014, the Fantastic program of Globo 

TV. Of the twelve frame issues, three episodes were selected for content analysis. The study 

was divided into categories of analysis that helped research and, finally, showed seos 

elements denoting fanfare by the artists the integrity of the program. 

 

Keywords: Music Country, Television, Ostentation, Visibility, Media, Popularity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os gêneros musicais são categorias que compartilham semelhanças em comum, estes 

classificam canções a partir de suas linhas melódicas e sonoridades. Entre os diversos 

elementos que compõem a grade de diferenciação de gênero estão: instrumentação 

(instrumentos mais frequentemente usados); texto (qual o conteúdo da sonoridade); função 

(prefixo, encerramento, dança, ritual etc.); estrutura sonora (linear, segmentada, repetitiva 

etc.);contextualização (local de interpretação, contextualização geográfica, contextualização 

cronológica, contextualização etnográfica etc.) (MICHELS, 2003). Amado (2005) reforça 

que, no Brasil, nenhum outro gênero musical tem sua contextualidade tão atrelada à história 

social como o Sertanejo. O sertão materializou-se como uma das mais relevantes categorias 

espaciais no Brasil devido a sua visibilidade atingir ao público em geral, transformando, 

assim, a música e a cultura sertaneja como uma das mais consumidas do país. 

O blog Netshow.me
1
, que também funciona como uma plataforma de transmissão ao 

vivo, feita para remunerar o criador de conteúdo em tempo real, publicou uma pesquisa de 

recepção de gêneros musicais. E a preferência de seus espectadores é pela música Sertaneja 

em detrimento de outros gêneros.  

 

O sertanejo é o gênero musical mais apreciado em todo o país, liderando as 

pesquisas em praticamente todas as capitais dos estados. De acordo com uma 

pesquisa realizada pelo IBOPE em 2013, 58% dos brasileiros escutam sertanejo ao 

menos uma vez na semana. Esse estilo, que é muito parecido com o country norte-

americano, tem origem no interior de estados como Goiás, Minas Gerais e São 

Paulo, onde fazendeiros se reuniam para tocar suas violas e cantar em duplas, 

fazendo arranjos de voz característicos do estilo. Hoje é o sertanejo universitário que 

tem ganhado espaço nas rádios do país, mas sem esquecer as suas origens. Cantores 

como Michel Teló, Paula Fernandes, Victor e Leo, Bruno e Marrone, Chitãozinho e 

Xororó e Zezé di Camargo e Luciano são só alguns dos artistas mais populares desse 

estilo musical (NETSHOW.ME, 2015, online). 

 

O sucesso não nasceu por acaso. O sertanejo saiu da roça e migrou para a web, deixou 

o sertão e virou urbano, adaptou-se ao gosto público, tanto no seu ritmo quanto na sua 

estrutura de comunicação. A grande maioria dos artistas municiou-se de fortes estratégias 

midiáticas, com pesados – e eficientes – trabalhos de assessorias, para garantir por mais 

tempo o carinho e atenção do povo. Começa-se a entender pelas mudanças nas composições. 

As modas sertanejas que antes tinham um apelo mais emotivo passaram a dar espaço para um 

caráter mais comercial. Porém, o sentimento não saiu do mercado, o mesmo segue presente 

                                                 
1
 Disponível em: netshow.me/blog/ Acesso em: 26 maio 2015. 
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nas músicas dos artistas, dessa vez com uma leitura rítmica diferenciada, cada vez se 

aproximando mais ao gosto do público e das baladas (AMADO, 2005). 

A comunicação pautada pela midiatização exige a utilização de estratégias adequadas 

à ambiência digital para um melhor aproveitamento da visibilidade pública. Nesse contexto, o 

sertanejo se municia de diversas táticas para atrair o seu público alvo. Essas passeiam pela 

mais elaborada e estudada comunicação com seu público alvo até a mais simples e pioneira 

estratégia: o apelo sentimental.  

Segundo o linguista estadunidense Noam Chomsky
2
, o qual elaborou uma lista das "10 

estratégias de manipulação" por meio da mídia, a utilização do aspecto emocional deve ser 

muito mais atribuída do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica 

clássica para causar um curto circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos 

indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso 

ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões, ou 

induzir comportamentos.  

Todo esse panorama histórico citado anteriormente esteve presente no objeto de 

estudo analisado: o quadro televisivo Bem Sertanejo, reproduzido no segundo semestre de 

2014, no programa Fantástico da Rede Globo. A partir dessas considerações, surgiu o 

seguinte problema de pesquisa: identificar os elementos que denotam ostentação no quadro 

Bem Sertanejo, do programa Fantástico da Rede Globo. A pesquisa também atingiu alguns 

objetivos específicos para obter uma melhor compreensão sobre o estudo, tais como: mapear a 

trajetória de desenvolvimento do gênero sertanejo, analisando as nuances da música caipira 

até a urbana; compreender o processo de industrialização da música brasileira; identificar 

quais foram as estratégias de visibilidade do quadro e, por fim, observar os elementos que 

denotam ostentação por parte dos artistas nas cenas dos episódios.  

A justificativa sobre a escolha do tema parte do princípio de que a música sempre foi 

um assunto presente no cotidiano do pesquisador, desde os nove de idade quando iniciou sua 

trajetória no cenário. Atualmente o próprio desenvolve um projeto de carreira solo nas 

principais casas sertanejas do sul do Brasil. Motivado por toda essa convivência assídua com 

o objeto, o pesquisador resolveu estudar as estratégias que cercam o gênero e, que a cada dia, 

carimbam mais sucesso ao estilo.  

A importância sobre o tema parte de uma premissa verdadeira e já comprovada pela 

grande mídia. Como dito anteriormente, o sertanejo é o gênero musical mais consumido no 

                                                 
2
 Disponível em: somostodosum.ig.com.br/conteudo/c.asp?id=10295 Acesso em 19 maio 2015. 
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Brasil. Segundo matéria publicada no jornal Folha de São Paulo
3
, com dados fornecidos pela 

Crowley, empresa que monitora a audiência radiofônica do Brasil, esse panorama persiste há 

mais ou menos dez anos. Em 2015, o gênero terminou o ano com 74 aparições entre as 100 

mais tocadas da temporada.  

O site portaldesucessos.com
4
 comenta que essa chegada ao topo da recepção midiática 

começou a ganhar forma no “Sertanejo Universitário”, quando o sertanejo saiu do sertão e 

acampou-se no meio urbano, com presença nas universidades, sendo disseminado pelos 

jovens, até então seguidores de outros gêneros. Porém, o segmento, além toda essa migração 

territorial vivenciada, equipou-se na parte da espetacularização, aliando-se ao meio digital e 

tornando seu produto cada vez mais atrativo ao gosto das pessoas.  

Todos esses anos de história e de repercussão social são premissas para a presente 

pesquisa. A importância é evidente, afinal, trata-se de um dos maiores gêneros 

musical/cultural presentes na história brasileira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1725567-das-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-em-2015-

74-sao-sertanejas.shtml Acesso em: 10 de junho de 2015. 
4
http://www.portalsucesso.com.br/noticias/o-dial-e-rural Acesso em: 10 de junho de 2015 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1725567-das-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-em-2015-74-sao-sertanejas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1725567-das-100-musicas-mais-tocadas-nas-radios-em-2015-74-sao-sertanejas.shtml
http://www.portalsucesso.com.br/noticias/o-dial-e-rural
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 MÚSICA E CONSUMO  

 

“A música é um espelho do próprio pensamento humano, porque ela se coloca no 

apogeu das descobertas e das invenções e possui uma relação com a subjetividade cognitiva” 

(LIMA; OLIVEIRA, 2005, p. 21). A constatação do autor parte de um pressuposto de que a 

música está constantemente presente nos sentimentos diários dos brasileiros, principalmente 

na construção de sua identidade social, exemplo observado no povo sertanejo. Com esse 

pensamento, revira-se a história e percebe-se que música é comunicação para a humanidade 

antes mesmo da fala existir.  

Segundo Schaeffner (1958, p. 12 apud SCHERER, 2010) a musicalidade está presente 

na vida primitiva, antes mesmo da descoberta do fogo, afinal os rituais tinham suas passagens 

ditadas por ritmos, caracterizadas por um som constante. Sendo assim entende-se que não é de 

hoje que a música influencia nossos anseios, sentimentos e decisões sobre o ambiente em que 

vivemos. 

Os tempos mudaram e as tecnologias digitais passaram a figurar no cenário musical 

fonográfico. No Brasil, mais especificamente no século XXI, os artistas passaram a 

industrializar mais seus trabalhos, com isso o povo se acomodou referente ao processo 

produtivo do espetáculo, passando assim a ficar apenas com o intuito de consumidor. Isso não 

era comum, pois o mesmo povo antes tinha que penar para conseguir uma música ou uma 

discografia de um artista. Segundo Lima e Oliveira, a música, aos poucos, tornou-se 

democrática e de fácil acesso.  

 

As tecnologias digitais possibilitam novas formas de gravação, armazenamento e 

distribuição dos sons musicais. Essa oferta de recursos viabiliza o acesso de mais 

pessoas aos modos inovadores de produção, criação e gravação de música. A 

subjetividade do processo de produção musical mudou: criar e gravar músicas 

usando recursos digitais sofisticados tornou-se relativamente simples e comum 

(LIMA; OLIVEIRA, 2005. p. 22). 

 

O aumento da produção de conteúdo, com o ápice pós-guerra, fez com que o 

desenvolvimento da cultura midiática caminhasse a passos largos. A participação do público 

na disseminação e o consumo desses gêneros midiáticos fizeram com o que os mesmos 

fossem definidos como objetos culturais. Pois são eles (público) que articulam todo processo, 

que vai desde a produção até a recepção do conteúdo (JANOTTI JR; 2003). Consumir um 

produto midiático é também uma forma de posicionamento. Canclini explica que 
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O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos. Essa caracterização ajuda a enxergar os atos 

pelos quais consumimos como algo mais que um simples exercício de 

gostos,caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas ou 

atitudes individuais, tal como costumam ser explorados pela pesquisa de mercado 

(CANCLINI, 1998, p. 53). 

 

As diversas manifestações presentes na nossa cultura que se espalham através de 

danças, músicas, rituais, entre outras, são nada menos que produções de sentido direcionadas 

a objetos de recepção cultural que podem (ou não) gerar consumo. Calabrese comenta que 

 

Se considerarmos cada objeto da cultura como qualquer coisa de comunicável, 

veremos imediatamente que ele se integra numa cadeia de comunicação. É criado 

por um sujeito individual ou coletivo, é produzido segundo certos mecanismos de 

produção, manifesta-se segundo certas formas e conteúdos, passam através de certos 

canais, é recebido por um destinatário, individual ou coletivo, e determina certos 

comportamentos (CALABRESE, 1988, p.20). 

 

Segundo Janotti Jr (2003, p. 09): “O consumo enriquece o processo de recepção”. E 

esse padrão de reconhecimento por parte do consumidor deixou de ser linear. As apropriações 

culturais estão cada vez mais frequentes e espalhadas. E o mais importante nesse processo é 

analisar como esses produtos estão sendo consumidos e recebidos pelo universo cultural. 

(JANOTTI JR; 2003). O consumo nos dias de hoje está interligado à identidade social do 

receptor. Suas apropriações são feitas a partir de trocas de informações com os meios de 

comunicação mais próximos. Não importando se estes sejam veiculados globalmente ou de 

forma mais simples, adaptando-se as características locais. Nesse sentido, Janotti Jr (2003, p. 

19), afirma: “Os valores locais tornaram-se importantes elementos do processo de 

mundialização cultural”. 

Esse “boom” do mundo digital fez, por consequência, aumentar o consumo musical, 

então, eleva-se a procura por shows ao vivo e também massifica-se a expansão desses gêneros 

populares nos grandes veículos de comunicação (televisão, rádio e, também, a própria 

indústria produtiva fonográfica), já que “Consumir música nos dias de hoje é estar conectado 

a uma rede cultural” (JANOTTI JR; PIRES, 2011, p. 10).  

Uma das principais mudanças desse novo cenário é que o artista de hoje não precisa 

mais ter o intermédio de uma grande gravadora ou produtora fonográfica para atingir um 

sucesso com seu público-alvo. A internet é o principal meio impulsionador para o êxito. Por 

isso, cria-se um novo formato de identidade cultural através da música. Deixa-se o 
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regionalismo, local de nascimento, costumes e afins de lado e apreciam-se outros gêneros, que 

extrapolam os limites de fronteira (JANOTTI JR.; PIRES, 2011). 

 

1.2 IDENTIDADE SOCIAL: MÚSICA CAIPIRA E MÚSICA SERTANEJA  

 

O legado desse gênero musical tem raízes antigas. Nepomuceno (2005) conta que sua 

origem deu-se na península ibérica a partir da viola de dez cordas, no século XV. Logo após, 

os padres jesuítas foram os responsáveis por difundir o som até a colônia portuguesa. Nessas 

terras, mais precisamente no século XVIII, surgiu o costume de cantar em duplas, estilo vocal 

que se observa até os dias de hoje com as duplas sertanejas. 

No Brasil, o desenvolvimento do gênero iniciou com as “modas de viola”, que 

seguiam as rotas da exploração do ouro e, sucessivamente, das fazendas de café, 

compreendendo o panorama socioeconômico do interior dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná (NEPOMUCENO, 2005). Martins (1975) comenta que 

as canções destacavam as características desse mundo rural, o isolamento das fazendas 

atrelado ao universo caipira de “mínimos vitais”. As modas traziam um tom melancólico, suas 

poesias interagiam com a natureza e a vida bucólica do campo. 

Cornélio Pires, jornalista e estudioso da cultura popular, foi o responsável pelas 

primeiras gravações de músicas sertaneja no Brasil. Os primeiros registros foram 

identificados em 1929, época em que a música caipira migrou do interior para a cidade de São 

Paulo. A palavra sertaneja, oriunda do sertão nordestino e não das roças do centro-sul, foi 

utilizada para se referir aos ritmos interioranos presentes no país, sem qualquer espécie de 

rotulação. Anos depois, a chegada do sucesso viria a calhar na desvinculação da música 

sertaneja sobre sua região de berço, deixando-a apenas como “música nordestina”. 

(NEPOMUCENO, 2005) 

A imagem da música sertaneja no âmbito acadêmico deve-se muito a importante 

contribuição dos autores Waldenyr Caldas (1979) e José de Souza Martins (1975). Até então o 

gênero musical era pouco explorado e sua linha de pensamento se confundia bastante em 

música caipira ora música sertaneja. Esse paradigma começou a ser desmistificado quando os 

autores pioneiros começaram associar em suas pesquisas as distinções desses subgêneros. De 

forma simples e direta, eles entendem a música caipira como uma canção direcionada mais ao 

trabalhador do campo, com características associadas ao bairrismo e a ruralidade.  

Essa figura do “homem do campo” é bastante atrelada ao gênero caipira. Pois estampa 

um personagem retratado nas canções.  Um modo de viver simples, sem muito luxo e com 
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poucas preocupações (CALDAS, 1979). Todo esse panorama social é fundamental para que 

se possa entender um pouco sobre a cultura sertaneja. Afinal trata-se de um legado enraizado 

e desenvolvido sobre nossas terras. Herança folclórica que percorre anos de história. 

(MARTINS, 1975) 

Os anos que se passaram também trouxeram consigo a quase extinção da figura do 

homem rural. Segundo o sociólogo Antônio Cândido em seu estudo sobre as unidades sociais 

tradicionais do modus vivendi caipira (1964), esses emergentes estão cada vez mais raros na 

sociedade. O que atrapalha toda uma condição social que é fundamental para a existência da 

cultura. De maneira mais sucinta, o som está fora do seu contexto. Com isso o fortalecimento 

caipira sucumbe ao surgimento da urbanização. O que torna o gênero musical sertanejo mais 

popular e massivo.  

“A cultura da classe dominante” como se refere José de Souza Martins, é imposta ao 

processo histórico de desenvolvimento da música sertaneja. A opinião de Martins diverge 

com a de Waldenyr Caldas, que aponta o avanço da tecnologia como principal fator 

impulsionador da “cultura de massas”. Essa realidade social foi capaz da construção de uma 

cultura. E a propagação da grandeza da identidade social por meio dos caipiras rurais, fez com 

que o gênero, até então da roça, se difundisse no contexto social urbano.   

 

A música caipira, após sua urbanização (música sertaneja), passa a exercer, quase 

que exclusivamente, o papel de instrumento da ideologia burguesa, desvinculando-

se inteiramente de sua condição de elemento catalisador das relações sociais do 

campo. Ela, hoje, é apenas um produto a mais do consumo de massa do meio 

urbano, dirigido principalmente ao proletariado (CALDAS, 1979, p. 146). 

 

Como se observou acima o sertanejo universitário é uma adaptação da música caipira 

que surgiu na década de 1910. Essa “urbanização” de gênero ocorre quando o ritmo, até 

então, simples e melancólico dá espaço a uma levada mais dançante e urbana. Sena e Gomes 

(2013), em uma publicação na Revista Philologus
5
, comentam sobre tal mudança: 

 
O termo universitário veio a ser cunhado ao que se considera a terceira geração do 

sertanejo. Uma explicação possível para o nascimento desse gênero foi a ida de 

jovens universitários, oriundos das regiões interioranas que disseminaram nos campi 

e repúblicas a música sertaneja de raiz que com o tempo foi associada com metais, 

guitarra, baixos, baterias e instrumentos de percussão. As letras continuaram 

abordando os mesmos temas como amor e sexo, mas foram adaptadas para como 

esse novo jovem via esses assuntos (SENA; GOMES, 2013, online) 

 

                                                 
5
http://www.filologia.org.br/revista/55supl/017.pdf Acesso em: 20 de junho de 2016. 

http://www.filologia.org.br/revista/55supl/017.pdf
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Antunes (2012) também comenta sobre as temáticas abordadas no gênero sertanejo 

universitário:  

 

A temática do universitário difere bastante da do sertanejo romântico. Suas musicas 

são um reflexo direto do seu tempo e por isso falam de amores rápidos, 

relacionamentos sem compromisso, festas e baladas, além de uma grande dose de 

independência individual. Outra marca do estilo universitário é o andamento rápido, 

agitado e mais dançante de suas músicas (ANTUNES, 2012, p. 90). 

 

Alonso, historiador e professor da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro 

(UFF), comenta, em entrevista concedida ao portal gazetadopovo.com
6
, que o gênero 

universitário é mais confiante do que o velho sertanejo de raiz: “A poética muda no sertanejo 

universitário. As letras de corno, pessimistas e de fracasso são substituídas pelo „vamos ser 

felizes‟ ou na linha da autoconfiança quase pedante do „tô nem aí para você‟”, aponta Alonso 

(2012). 

Para exemplificar de maneira mais direta a diferença entre os dois gêneros. 

Escolhemos trechos de duas canções de ambos os estilos. A primeira, do sertanejo de raiz, a 

música Saudades da Minha Terra, de Belmonte e Amaraí. A segunda, uma canção do 

sertanejo universitário. Música Balada Boa, de Gusttavo Lima.  

 

Saudades da Minha Terra (Belmonte e Amaraí) 

 

“De que me adianta viver na cidade 

Se a felicidade não me acompanhar 

Adeus, paulistinha do meu coração 

Lá pro meu sertão, eu quero voltar 

Ver a madrugada, quando a passarada 

Fazendo alvorada, começa a cantar 

Com satisfação, arreio o burrão 

Cortando estradão, saio a galopar 

E vou escutando o gado berrando 

Sabiá cantando no jequitibá 

 

Por Nossa Senhora, 

Meu sertão querido 

Vivo arrependido por ter deixado 

Esta nova vida aqui na cidade 

De tanta saudade, eu tenho chorado 

Aqui tem alguém, diz 

Que me quer bem 

Mas não me convém, 

eu tenho pensado 

                                                 
6
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/ufpr/o-que-o-sertanejo-tem-de-universitario-

7dxlp1x1qq2s1kf8gmd1lw0ge Acesso em 20 de junho de 2016. 

http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/ufpr/o-que-o-sertanejo-tem-de-universitario-7dxlp1x1qq2s1kf8gmd1lw0ge
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/ufpr/o-que-o-sertanejo-tem-de-universitario-7dxlp1x1qq2s1kf8gmd1lw0ge
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eu fico com pena, mas esta morena 

não sabe o sistema que eu fui criado 

Tô aqui cantando, de longe escutando 

Alguém está chorando, 

Com rádio ligado...” 

 

 

A canção apresentada acima se encaixa nos elementos citados anteriormente pelos 

autores, principalmente nos textos de Waldenyr Caldas. Como se pode observar, o gênero 

sertanejo de raiz remete em suas poesias situações de tristeza, saudade, desilusão, angústia e, 

também, elementos do campo. Sem falar na presença do êxodo rural, uma realidade social 

muito presente da época, quando trabalhador caipira deixava sua vida na roça para exercer 

suas atividades na cidade.  

 

Balada Boa (Gusttavo Lima) 

 

“Eu já lavei o meu carro 

Regulei o som 

Já tá tudo preparado 

Vem que o reggae é bom 

 

Menina fique à vontade 

Entre e faça a festa 

Me liga mais tarde 

Vou adorar vamo nessa 

 

Gata me liga 

Mais tarde tem balada 

Quero curtir com você na madrugada 

Dançar, pular 

Até o sol raiar...” 

 

Como se pode observar, a canção acima é um retrato da nova geração. Festas, curtição 

e alegria são elementos que ajudam a compor as músicas de sertanejo universitário. O 

exemplo referenciado fundamenta o segmento que Alonso (2012) cita em sua tese já referida 

no corpo do trabalho, uma poesia baseada na confiança e na autoestima do seu personagem.  

 

1.3 ESTRATÉGIAS DE VISIBILIDADE E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Mediante a este panorama histórico de música, consumo e identidade sociocultural 

apresentado acima, entende-se então o porquê do sertanejo resolver migrar seu estilo caipira 

regional para de um de maior aceitação popular, que causasse mais desejo de consumo à 
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grande maioria das pessoas. O êxito nessa etapa culminou na criação de novas estratégias. 

Afinal os sertanejos queriam seguir por mais tempo atraindo atenção do grande público. 

Entram em cena as estratégias de comunicação e visibilidade que os próprios passaram a se 

municiar. 

O conceito de estratégia é amplo e ainda não consensual. Cada autor tem seu 

pensamento e sua linha de raciocínio teórico. Muitas vezes, os sentidos são contraditórios de 

um para outro. Mas, partindo de um princípio básico, segundo Kaplan e Norton (1996, p. 94), 

“Estratégia denota o movimento de uma organização da posição atual, para uma posição 

futura desejável, mas incerta”, e, ainda, “A chave para a implementação da estratégia é 

compreensão das hipóteses por todos na organização, o alinhamentos dos recursos com as 

hipóteses, o teste contínuo das hipóteses e suas adaptações em tempo real, conforme as 

necessidades”. De maneira sucinta, é: Onde você está e aonde quer chegar. 

No gênero sertanejo, as estratégias de visibilidade são muito utilizadas. Segundo o 

professor britânico, John B Thompson, em matéria publicada na Revista Matrizes,  

 

Vivemos hoje num tempo de alta visibilidade midiática, e aqueles que estão em 

posição de relevo na vida pública ou aspiram a uma se vêem agindo num ambiente 

de informação que é muito diferente do que existia há séculos (ou mesmo há 

décadas atrás). Graças ao desenvolvimento de diversas formas de comunicação 

mediada e ao surgimento de inúmeras organizações mediáticas com relativa 

independência em relação ao poder estatal, o ambiente da informação está mais 

intenso, mais extensivo e menos controlável do que no passado (THOMPSOM, 

2008, p. 22). 

 

O exemplo de controle da mídia, relatado na citação acima, mostra que nos dias de 

hoje está mais fácil a manipulação que em outras em épocas, em que a mídia era bastante 

restrita ao poder político e informações de interesse maior. Com essa gama de espaço a 

preencher, necessitam-se opções para saná-las. Nesse momento, entra em ação as ações bem 

planejadas das assessorias de comunicação dos sertanejos, que de forma organizada, pautaram 

seus artistas ao povo de maneira que atraíssem e gerassem mais receitas para os meios de 

comunicação.  

O domínio público por si só transformou-se num espaço complexo de fluxo de 

informação no qual palavras, imagens e conteúdos simbólicos disputam atenção à 

medida que indivíduos e organizações procuram ser vistos e ouvidos (ou procuram 

fazer outros serem vistos e ouvidos). Este é um espaço moldado não somente pela 

mudança constante nas tecnologias, que permitem que palavras e imagens sejam 

gravadas e transmitidas para outros que estejam distantes, mas também pelas 

instituições e organizações que têm interesse em transmitir este conteúdo (ou não, 

conforme o caso) e que têm diferentes níveis de poder e de recursos para atingir seus 

objetivos (THOMPSON, 2008, p. 31). 
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Adorno e Horkheimer (1997), na década de 1940, programaram o conceito de 

Indústria Cultural, direcionado a campanhas publicitárias que geravam capitais a partir de 

bens culturais na escala industrial. Para essa, expansão a indústria utilizava-se dos meios de 

comunicação como forma de dissipação da informação. Também servia como venda de 

cultura, através de músicas, danças, cinema e artes em geral. Já o homem, nessa indústria 

cultural, tornou-se apenas um objeto de trabalho e consumo. Servia como personagem 

dominado por uma ideologia de uma classe superior. O mesmo aderia a este tipo de cultura 

pautada pelos grandes veículos sem que ele pudesse questionar a atratividade ou gosto pela 

mesma (ADORNO; HORKHEIMER, 1997). 

 

Esta nova cultura, antes a do Consumo, agora, a do Hiperconsumo, não surge do 

nada, do vácuo social, ao contrário, esta nova cultura surge justa e principalmente da 

lógica do Capital e do mercado econômico que em suas múltiplas faces analise o 

crescimento e desenvolvimento social a partir do quanto cada cidadão consome, e/ou 

acumula [...]. A propaganda e a publicidade transformaram o simples ato de 

consumir em dádiva, num culto eterno ao prazer e a mercadoria. Afinal, toda 

mercadoria/produto hoje possibilita o cidadão mostrar a sua importância social a 

partir do que ele consome (e onde ele consome) (COLOMBO, 2012, p. 24). 

 

O conteúdo exposto deveria ser produzido com o intuito de atingir o máximo de 

pessoas possíveis, não se importando com parâmetros éticos ou de qualidade que estes iriam 

receber. Deve-se lembrar de que estes entretenimentos sempre estiveram à disposição do 

grande público. Músicas, arte, religião e festas em geral, eram catalogadas e oferecidas à 

população. Porém, a partir do último século com presença até os dias atuais, esse sistema se 

tornou um produto única e exclusivamente comercial. Desse modo, deve-se ter cuidado ao 

relacionar “Cultura para o povo” com “Cultura do povo”. A cultura popular é a forma de viver 

de um grupo de pessoas retratada na sua produção, por meio de rituais, danças típicas, crenças 

e artes. Do outro lado da moeda, num panorama totalmente diferente, tem-se a Indústria 

Cultural. A cultura para o povo. Ou seja: uma execução de poder sobre a cultura, através da 

sua exploração, massificação e, posteriormente, sua comercialização (ARANTES, 2007).  

 

A Indústria Cultural é fruto da oportunidade de expansão da lógica do capitalismo 

sobre a cultura. Não somente esse avanço progressivamente ocorre no domínio 

cultural, mas também, cada vez mais, nas esferas da biologia (corpo), da natureza, 

das relações humanas, do conhecimento, etc. Como enfatizou Ernest Mandel, existe 

no capitalismo tardio uma tendência à industrialização das atividades 

superestruturais e muitas dessas atividades se organizam hoje em termos indústrias, 

produzidas para o mercado e para a maximização do lucro (COSTA, 2012, p. 41). 

 

A novidade é um dos principais elementos presentes na produção da indústria cultural. 

Podemos observar todos os dias nos veículos de comunicação e, também na web, a presença 
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de novas opções de músicas, filmes, livros, entre outros. O mercado do consumo está bastante 

aquecido o que faz o ciclo do sucesso ser cada vez mais rápido. Um exemplo desse processo é 

a música do gênero sertanejo universitário. Que hoje lidera a audiência dos meios de 

comunicação no país. Ela demora dois dias para ser composta e produzida, em dois meses já é 

sucesso em todos os veículos de divulgação e, logo após, vai dar vaga para outra ocupar seu 

lugar. Muitas vezes, o formato se altera, mas a essência segue a mesma. Adorno e Horkheimer 

(1997, apud COSTA, 2012, p. 57) relatam o seguinte sobre o assunto: “Essa mesmice regula 

também as relações com o que passou. O que é novo na fase da cultura de massas em 

comparação com a fase do liberalismo avançado é a exclusão do novo. A máquina gira sem 

sair do lugar”. 

 

1.4 ÍDOLO, HERÓI E CELEBRIDADE 

 

 Quem nunca teve um ídolo na vida? Esse sentimento de admiração nasce naturalmente 

nas pessoas. A palavra ídolo vem do grego, eidôlon, e significa imagem. É comum nos 

padrões de comportamento da atual sociedade a valorização do vencedor, a ascensão e a fama. 

Segundo Rubio (2001) aquele que chegar ao topo servirá de exemplo para os demais. Em 

alguns casos, essa identificação ocorre apenas pelo simples fato do ídolo ser representativo 

para o seu fã. Seja ele um músico, um jogador de futebol, um artista, ou de qualquer outra 

área. Ídolo é todo aquele constrói sua imagem diariamente com seus seguidores. O que se 

diferencia dos heróis, que, segundo Rubio (2001), possuem a força e a figura mítica como 

principais aliados.    

 Porém Giulianotti (2002) relata que ídolo e herói são muitas vezes confundidos com 

celebridades. O autor comenta que este vínculo pode estar presente dos maiores aos menores 

fatores, tais como: uma beleza diferente, imagem atraente, ou até mesmo uma perspectiva do 

olhar do outro. A figura da celebridade está totalmente desatrelada da simbologia do ídolo e 

do herói, pois o reconhecimento do mesmo passa apenas por um curto momento de tempo ou, 

às vezes, uma atitude que o coloque em evidência. 

Trazendo o panorama citado para a questão musical e artística. A visão de celebridade, 

segundo os autores citados, é imposta àquele cantor/músico que tem uma identificação 

momentânea com grande público, muitas vezes por causa de uma música que faz sucesso. 

Porém, vale lembrar que o mesmo não adquire o papel de ídolo e nem de herói, devido a seu 

histórico de atitudes não o credenciarem para isso. 
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 As premissas citadas acima de que a sociedade admite para si o que está no topo, 

causa certa mudança na condição de vida do ídolo. Mesmo se esta for ou não passageira 

ocorre à alteração de comportamento. Deixa-se de lado então o anonimato para tornar-se uma 

figura pública, que servirá de símbolo de uma vida vitoriosa para as pessoas. Campbell (1990, 

p. 13) explica: “Você desiste de sua vida pessoal e aceita uma forma socialmente determinada 

de vida, a serviço da sociedade de que você é membro”. 

“Uma sucessão de regalias, facilidades, fama e sucesso financeiro” (RUBIO, 2001, 

p.175). Essa é a definição de vida que o autor esboça para os ídolos. Segundo o próprio 

estudioso, esse pensamento é criado pelo imaginário social brasileiro. Principalmente por 

pessoas de classes sociais desfavorecidas, as quais são as que mais almejam alcançar a 

mudança em suas vidas. A admiração é uma das principais formas de representar o sentimento 

da idolatria. E o desejo de ser igual ao seu superior é um dos principais combustíveis de 

mudança.  

Essas afirmações de Campbell e Rubio motivam ainda mais a investigar sobre a 

importância de um ídolo para a sociedade. Se o vocabulário grego nos diz que ídolo quer dizer 

imagem, então devemos também entender a imagem do ídolo. Esse atributo muitas vezes é o 

principal estímulo para um fã e pode variar de um simples corte de cabelo utilizado pelo 

personagem desejado até o modo de como o mesmo leva sua vida particular.  

 

A figura do herói, veiculada pela mídia e instituída no imaginário social, adquire o 

status da resposta possível para superar as frustrações do insucesso social, e tornar 

os indivíduos aceitos pela sociedade tanto econômica – quanto efetivamente (nessa 

ordem), captando assim os desejos populares de ascensão social (PITCH, 2003, p. 

203). 

 

Toda essa relação de sucesso aumentou graças à chegada com força da mídia 

convencional. Que veicula diariamente informações que geram discussões e mais notícias. 

Essa dissipação da informação se espalhou com força ao grande público através da chegada 

da internet e da manutenção/expansão da televisão. Em tempo: se é sucesso para o povo, é 

motivo de interesse de pauta para estas grandes mídias (CAVALCANTI, 1999). 

 

1.5 TELEVISÃO BRASILEIRA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

O início da televisão no Brasil se deve à improvisação típica de Assis Chateaubriand e 

seu grupo Diários e Emissoras Associadas, em 1950.  A Tupi-Difusora, da Rede Tupi, estado 

de São Paulo, foi a primeira emissora a se lançar no mercado. A empresa buscou no rádio os 
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primeiros profissionais e, também, os produtos para a produção do efetivo, já que não havia 

nenhuma empresa cinematográfica estabilizada parar usar como exemplo. Inicialmente, seus 

programas eram direcionados a patrocinadores e empresas publicitárias. Entende-se então o 

porquê de nomes como Repórter Esso e Teatrinho Trol.  

Nos primeiros 14 anos de vida, a dificuldade para a compra do televisor foi o fato que 

mais marcou o período. O autor Sérgio Mattos (1995) define essa primeira etapa da televisão 

brasileira como “Fase Elitista”, devido ao aparelho ser vendido por um preço alto, o que 

possibilitava a compra somente da elite. Essa perspectiva era diferente de todo panorama 

sócio-econômico-cultural presente na época. O cenário referenciado muda a partir da década 

de 60, quando ocorre a popularização da televisão. 

A primeira etapa da televisão no Brasil tinha como inspiração os programas veiculados 

nas emissoras norte-americanas. O céu é o limite, Gincana Kibon e Esta é sua vida eram 

alguns dos episódios inclusos na programação. Segundo Reimão (1997), a televisão demorou 

a cair no gosto popular, muito devido ao produto estar disponível apenas no eixo Rio-São 

Paulo. Situação essa que teve fim nos anos seguintes, a partir da expansão do televisor para 

outros estados.   

Com o passar dos anos o desenvolvimento da televisão no Brasil ia aumentando e, 

consequentemente, os investimentos sobre os produtos veiculados também. Caparelli (1982) 

denomina a fase de transição do capital estrangeiro como um dos principais fatores 

impulsionadores do processo produtivo de expansão. O acordo entre a Globo e a empresa 

americana Times-Life aliada à queda drástica da Excelsior, são situações citadas pelo autor. 

Um investimento americano de quase 5 milhões de reais fez render bons frutos ao novo 

modelo televisivo.  

O golpe militar, que abafou o país por mais de 20 anos, trouxe uma nova era para a 

televisão brasileira, a “Fase Populista”, que perdurou entre os anos de 1964 a 1975. A 

telenovela Direito de Nascer, que foi ao ar pela TV Tupi, teve um papel importante na 

aproximação da ficção com a realidade do povo brasileiro. Diferente da década anterior, que 

era marcada por investimentos e parcerias, a fase populista foi um período cerceado pelas 

ideologias de seus governantes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Em 

1965, ocorre um marco importante na história da televisão brasileira. O surgimento da TV 

Globo, no Rio de Janeiro. Emissora que anos depois, viria a colaborar nos projetos de 

crescimento econômico e de incentivo ao consumo do país. A chegada da Rede Globo ainda 

trouxe a criação das transmissões nacionais ao vivo, a partir da inauguração do sistema de 

micro-ondas, em 1967, e a cores, em 1972 (CAPARELLI, 1982). 



23 
 

A terceira fase da televisão brasileira, de 1975 a 1985, se deu graças ao 

desenvolvimento tecnológico trabalhado nos anos anteriores. Segundo Ortiz (1991), os 

improvisos, os quais antes eram frequentes, começaram a ficar de lado e a televisão, aos 

poucos, tornava-se uma indústria de profissionalismo. Devido a essas evoluções, a fase de 

desenvolvimento tecnológico trouxe novas aproximações com o mercado internacional. Bem 

Amado e Gabriel, foram algumas das telenovelas que a TV Globo exportou para Portugal e 

outros países da Europa. Estreitando uma relação importantíssima para o desenvolvimento do 

produto. Na mesma década, a emissora viu sua concorrência aumentar com o surgimento das 

redes nacionais Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e Manchete, originada da TV Tupi, 

que teve sua concessão cassada em 1980 (MATTOS, 1990).  

Outro marco importante na história da televisão brasileira foi quando a Constituição de 

1988 derrubou a censura, imposta pela ditadura, e aprovou a liberação de novas concessões de 

emissoras de televisão e rádio. Essas foram direcionadas a políticos e empresários em uma 

forma de garantir o mandado do até então presidente José Sarney. Fernando Collor de Mello, 

que viria assumir a presidência no próximo mandato, em 1990, também manteve próximas as 

relações com os meios de comunicação, principalmente com a Rede Globo de Televisão, que 

se tornou uma forte aliada na sua candidatura. 

Os anos foram passando e a competitividade entre as emissoras aumentava cada vez 

mais. Quem ganhava era o povo brasileiro que recebia em sua casa a melhoria de um serviço 

muito disputado. As programações das empresas já contavam com um cardápio recheado de 

atrativos. Variavam entre humor, notícias, esportes e novelas. Anos depois, com a chegada 

das televisões por assinatura, é aberta a fase da multiplicidade da oferta. Período que perdura 

até os dias de hoje, quando encontramos inúmeras opções e variedades. Todas motivadas pela 

aceleração da globalização e o surgimento de novas tecnologias.  

“A totalidade do mundo sensível em uma imagem que alcança todos os órgãos, o 

sonho sem sonho”. É dessa maneira que Adorno (1997, p. 20) define o importante papel da 

televisão na captação da consciência do público. Esse estudo de impactação já vem sendo 

realizado há tempos por diversos pesquisadores da área. Vários itens de realidade social já 

foram atrelados à chegada da televisão, o principal argumento relacionado com o impacto do 

meio de comunicação foi a queda da taxa de natalidade. Adorno (1997) comenta que a 

televisão pode ser decisiva em muitos aspectos da vida cotidiana: 

 

A televisão é um elemento importante da vida cotidiana, é um fluxo que tem 

presença determinante; ver televisão contribui para o modo como os indivíduos 

estruturam e organizam seu dia, com as respeito às suas atividades cotidianas e ao 
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tempo, à hora de dormir ou de trabalhar. Atualmente, representa uma tecnologia 

insubstituível, podendo faltar algum eletrodoméstico, mas a televisão é 

indispensável (ADORNO, 1997, p. 29). 

  

O publicitário Mauro Salles (2005) também comenta sobre a importância da televisão 

no desenvolvimento dos meios de comunicação no país: 

 

Sem desmerecer a contribuição do rádio e da imprensa, é possível afirmar, sem 

medo de erro, que a televisão é a mídia brasileira mais importante. Em menos de 

quatro décadas, o vídeo transformou a face do país, modificou os hábitos diários do 

povo, revolucionou a política, impôs profundas alterações na cultura, estabeleceu 

parâmetros de comportamento, afetou a fala e inovou a língua dos brasileiros. Na 

economia, a televisão como veículo publicitário, firmou-se como a eficiência à roda 

da produção e do consumo, criando novos estímulos e consagrando conceitos, 

imagens e marcas. De outra parte, a televisão se transformou na principal fonte de 

informação e noticias para as mais amplas camadas de espectadores de todos os 

níveis, todas as idades, todas as classes, de todos os rincões deste país. A notícia, a 

reportagem, o discurso, o debate, o comentário televisivo invadiram as casas, os 

escritórios, as fábricas, as salas, os quartos, trazendo o mundo para perto de nós e, de 

outra parte, levando-nos para mais perto do mundo (SALLES, 2005, p.18). 

 

Esse papel mercadológico da televisão surgiu em terras americanas. O país exportou 

para o mundo a cultura da produção e comercialização de programas televisivos. Método este 

que o Brasil hoje realiza. Essa superioridade no cenário do entretenimento criada pelos 

Estados Unidos e disseminada nas grandes redes televisivas internacionais é o espelho de 

segmento adotado para a televisão brasileira. Esse desenvolvimento teve início em 1950, e 

durante anos esteve intensamente atrelado à ampliação industrial do país (SILVA, 1982). 

Uma forte capitalização de recursos e ações fez com que a Rede Globo de Televisão 

conseguisse disparar na frente de seus concorrentes. O padrão industrial americano foi 

importado, o que gerou certa aproximação de mercado, como comenta Kottak (1990):  

 

A Globo (rede de televisão brasileira) é perfeitamente comparável aos maiores 

sucessos da cultura popular americana contemporânea, tais como a ubíqua rede de 

fast-food McDonald´s. Globo e McDonald´s são organizações comerciais bem 

sucedidas em suas cultural de origem por terem estabelecido habilmente um padrão 

nacional, familiar e culturalmente apropriado de confiabilidade e consistência – em 

vez de excelência – em seus produtos (KOTTAK, 1990, p.31). 

 

Todo panorama histórico apresentado acima torna ainda mais evidente a importância 

da televisão para o desenvolvimento da tecnologia mundial. Além de todos esses avanços 

tecnológicos, ressalta-se também a importância do meio de comunicação na expansão da 

indústria de consumo. Segundo Kottak (1990) o poder de persuasão das empresas sobre seus 

respectivos públicos consegue atingir patamares relevantes a ponto de se tornar referência, 



25 
 

potencializando suas marcas. “Da mesma forma que o McDonald´s é familiar a praticamente 

todo americano, a Globo é familiar a quase todos os brasileiros” (KOTTAK, 1990, p. 32). 

 

1.6 REPRESENTAÇÃO SOCIAL, PODER E RIQUEZA: O SERTANEJO OSTENTAÇÃO 

 

 Jodelet (1985) comenta que as representações sociais são todos aqueles conhecimentos 

práticos direcionados à comunicação e à compreensão da realidade social em que vivemos. 

São formas de informação que se explanam a partir de elementos cognitivos, tais como: 

imagens, conceitos, teorias e categorias. Compartilhados, esses conhecimentos ajudam a 

calcar a construção de uma realidade comum, qual possibilita uma troca constante de 

informações entre seus públicos. Em tempo: as representações são, basicamente, 

acontecimentos sociais que através de seu conteúdo cognitivo que geram algum entrosamento 

ao conjunto da produção. Já Ferreira (1975, p. 26) simplifica o conceito para: “conteúdo 

concreto apreendido pelos sentidos, pela imaginação, pela memória ou pelo pensamento”. De 

forma resumida, entende-se a citação como a representação do próprio pensamento. 

Na comunicação social, a representação é distribuída através de uma estrutura 

dinâmica.  O processo é direcionado a uma relação intima entre a linguagem e ação do sujeito. 

Porém, essas representações não são nada estáveis e muito menos tem seus conteúdos 

estáticos, as informações estão sempre sujeitas as mudanças. Ora podem ser expressões de 

permanências culturais, como em outra ocasião podem ser sinônimos da multiplicidade, 

diversidade e contradição (MOSCOVICI, 1989). 

Segundo Foucault (1987), essas produções culturais circulam em um conjunto 

cumulativo que através de sua dissipação ajudam a preencher o conteúdo do imaginário 

social. Essas manifestações se expandem de diversas formas no campo midiático, tais como: 

música, literatura, provérbios e danças. As artes são filtradas e reinterpretadas pelos seus 

grupos sociais, que admitem para si tal conhecimento. Contudo, essas representações não são 

simples recombinações de conteúdos arcaicos sob pressão das forças desses grupos. Elas são 

muito abastecidas pelos produtos científicos, que circulam para o grande público a partir da 

mídia (BOURDIEU, 1983). 

Como se observou acima a música é uma dos principais elementos de representação 

cultural e social. Segundo Barbosa; Veloso; Dubeux (2012), os jovens usam gêneros musicais 

para se relacionar com a sociedade, integrando essas manifestações culturais a outros 

elementos, tais como roupas e acessórios. Essa interação é exposta por meio de diferentes 

métodos. Cortes de cabelo, maneiras de se vestir, uso de jóias e elementos característicos do 
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movimento cultural que se relacionam com a música reverenciada. Sem falar no vocabulário 

específico do grupo, tanto visual quanto simbólico, que ajudam a diferenciar o gênero dos 

demais.  

Moreira (2011) comenta que o panorama econômico otimista do Brasil nas últimas 

décadas, ajudou a influenciar no aumento de poder de compra das classes menos favorecidas. 

O acréscimo da renda e da oferta de crédito impulsionou o consumo e, consequentemente, as 

produções de riquezas e poder. O funk ostentação, difundido na periferia de São Paulo, é o 

retrato do crescimento financeiro da sua comunidade, que desenvolveu 61,5% 
7
seus consumos 

entre nos anos de 2005 a 2010. 

O processo que esteve presente na música carioca citada acima, também se encontra 

no gênero sertanejo universitário. Os artistas, por meio de suas canções, passaram a usar a 

ostentação para se comunicar de maneira mais incisiva com seu público alvo. O portal de 

notícias globo.com
8
veicula uma matéria para demonstrar a utilização dessa estratégia por 

parte dos artistas. 

Para exemplificar de maneira mais profunda, a presença da ostentação nas canções de 

Sertanejo Universitário, observa-se o exemplo abaixo, a letra da música Camaro Amarelo de 

Munhoz e Mariano: 

 

Camaro Amarelo (Munhoz e Mariano) 

“...E agora eu fiquei doce igual caramelo 

Tô tirando onda de Camaro amarelo 

E agora você diz: vem cá que eu te quero 

Quando eu passo no Camaro amarelo 

 

Quando eu passava por você 

Na minha CG, você nem me olhava 

Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber 

Mas nem me olhava 

 

Aí veio a herança do meu véio 

E resolveu os meus problemas, minha situação 

E do dia pra noite fiquei rico 

Tô na grife, tô bonito, tô andando igual patrão 

 

Agora eu fiquei doce igual caramelo 

Tô tirando onda de Camaro amarelo 

                                                 
7
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/consumo-na-periferia-de-sao-paulo-cresce-mais-que-no-centro Acesso 

em 20 de junho de 2016 
8
http://infograficos.oglobo.globo.com/cultura/o-sertanejo-ostentacao-em-oito-videos.html Acesso em 20 de 

junho de 2016. 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/consumo-na-periferia-de-sao-paulo-cresce-mais-que-no-centro
http://infograficos.oglobo.globo.com/cultura/o-sertanejo-ostentacao-em-oito-videos.html
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E agora você diz: vem cá que eu te quero 

Quando eu passo no Camaro amarelo 

 

E agora você vem, né? 

Agora você quer? 

Só que agora vou escolher 

Tá sobrando mulher...” 

 

A letra reproduzida acima é uma estratégia de ostentação que a dupla Munhoz e 

Mariano usou para se aproximar do seu público-alvo. Uma forma de representação social a 

partir da presença de elementos de poder e riqueza, corroborando com os autores 

referenciados acima. No caso da canção, o elemento de ostentação escolhido foi o luxuoso 

carro, Camaro Amarelo
9
. A poesia vincula o sucesso com a mulherada a partir da aquisição 

desse novo meio de transporte. O personagem dialoga na canção com uma pretendente que 

não queria se envolver devido à falta de atratividade do seu antigo meio de transporte, a 

motocicleta popular CG
10

. Atribuindo dessa maneira uma relação direta entre carro/dinheiro e 

conquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
http://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/11/chevrolet-camaro-reestilizado-sobe-para-r-210-mil-veja-e-

opine.htm Acesso em 20 de junho de 2016. 
10

http://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2015/08/nova-honda-cg-160-e-lancada-com-preco-partir-de-r-

7990.html Acesso em 20 de junho de 2016. 

http://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/11/chevrolet-camaro-reestilizado-sobe-para-r-210-mil-veja-e-opine.htm
http://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2013/10/11/chevrolet-camaro-reestilizado-sobe-para-r-210-mil-veja-e-opine.htm
http://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2015/08/nova-honda-cg-160-e-lancada-com-preco-partir-de-r-7990.html
http://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2015/08/nova-honda-cg-160-e-lancada-com-preco-partir-de-r-7990.html
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2 OBJETO DE ESTUDO 

 

Bem Sertanejo: “A história da música que conquistou o Brasil”. É dessa maneira que 

Michel Teló define na abertura de seu livro (de mesmo nome) a experiência adquirida em 12 

episódios de muita música, informação e interação. O quadro “Bem Sertanejo” surgiu no 

segundo semestre do ano de 2014. Sua primeira edição foi ao ar em 20 de julho do mesmo 

ano, através do programa Fantástico, na Rede Globo de Televisão. O propósito do quadro, 

segundo informações obtidas no site oficial e também nos episódios, era refazer o caminho da 

música sertaneja e nele entender como o estilo se renovava ano após ano.  

Para isso, Michel Teló selecionou diversos artistas que foram distribuídos nessas 12 

edições. Cada domingo era um convidado diferente. O programa passeava por diversos 

gêneros e estilos presentes nessa cultura. Do sertanejo de raiz migrava para o pop sertanejo. 

Contava a história da figura do homem do campo relacionando-a ao mais urbano. Percorria o 

fundo da roça passando pela metrópole até chegar às universidades. Essa mistura de 

elementos a cada episódio fazia a música ultrapassar os limites das barreiras sociais e, aos 

poucos, o preconceito sucumbia ao soar da viola e ao balançar da sanfona. 

Saudades da minha terra, de Belmonte e Amaraí, era a música que embalava a trilha 

sonora do quadro. Em 1966, ano em que foi composta, a canção adotou um cunho social 

muito presente na época, o êxodo rural. Com isso seus versos eram direcionados a aqueles que 

deixaram o campo e foram morar na cidade. De certa forma, a canção também retrata um 

pouco do que é a história do programa. Afinal, Teló, acompanhado de sua sanfona, visitava os 

convidados em diferentes cantos do Brasil. Seja no campo ou na cidade. 

Durante os episódios, os músicos interpretavam os seus principais sucessos, mesclados 

com histórias sobre suas trajetórias de vida. Um misto de emoção, felicidade e gratidão 

pairava em cada verso dito pelos convidados. Em entrevista concedida ao portal de notícias 

terra.com
11

, Michel Teló comenta um pouco sobre a história da música da sertaneja e suas 

modificações: 

 

O Brasil é sertanejo. A música sertaneja sempre foi muito rural, e o Brasil deixando 

de ser rural e virando urbano exigiu que a música sertaneja ficasse urbana também. 

É uma música simples, que sabe tocar o coração das pessoas, seja em qualquer estilo 

que ela for cantada. O sertanejo soube se popularizar e se modernizar [...] (TELÓ, 

2015). 

 

                                                 
11

http://billboard.com.br/noticias/michel-telo-fala-sobre-seu-livro-bem-sertanejo/ Acessada em 08/06/2016 

http://billboard.com.br/noticias/michel-telo-fala-sobre-seu-livro-bem-sertanejo/
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Além de todo esse panorama histórico e social da cultura sertaneja, Teló (2015) 

reforça a sua emoção em participar do projeto Bem Sertanejo: “Fico muito feliz de poder 

contribuir para o cenário sertanejo, levei a música sertaneja para o mundo e tenho mundo 

orgulho disso”. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Este trabalho tem natureza qualitativa que, segundo Michel (2005, p. 33), é o estudo 

em que o pesquisador “participa, compreende e interpreta”. Também se entende por pesquisa 

qualitativa a concepção de Gil (2006): 

 

Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados, e o 

pesquisador é o instrumento-chave. A pesquisa qualitativa utiliza várias técnicas de 

dados, como a observação participante, historia ou relato de vida, entrevista e outros 

(GIL, 2006, p. 70). 

 

As características da pesquisa qualitativa que as diferenciam da quantitativa podem ser 

resumidas pela afirmação de Dilthey: “explicamos a natureza, compreendemos a vida mental” 

(citado por Hofstätter, 1957, p. 315). A premissa de compreensão da vida mental aparece na 

grande maioria das discussões sobre a natureza qualitativa.  

Flick, Von Kardorff e Steinke (2000) oferecem quatro bases teóricas que sustentam a 

natureza, são elas: a primeira é que a realidade social esta atrelada a construção e atribuição 

social de significados; a segunda é o destaque no caráter processual e na reflexão; a terceira 

analisa as condições objetivas de vida que se tornam relevantes através da sua subjetividade; a 

quarta é a presença do caráter comunicativo que ajuda na construção das realidades sociais, 

tornando-se ponto de partida para o estudo.  

Os autores ainda traduzem as bases teóricas citadas acima em 12 características da 

pesquisa qualitativa. Já Mayring (2002) aponta 13 fundamentos da pesquisa qualitativa que, 

difundidos, se unem em dois conjuntos, somando-se assim cinco grupos de propriedade da 

pesquisa qualitativa, tais como: características gerais; coleta de dados; objeto de estudo; 

interpretação dos resultados e generalização.  

Os pensamentos dos autores citados acima apontam a compreensão como princípio 

básico para o conhecimento. A análise é feita pela preferência dos estudos das relações 

complexas ao invés de explicá-las no processo de isolamento de variáveis. Outra característica 

geral presente, é a construção da realidade. A própria pesquisa também é compreendida pelos 

autores como um fator subjetivo de construção. Os estudos qualitativos centralizam sua 
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ciência a partir de textos, mesmo que o avanço dos elementos visuais insista em dificultar o 

processo, a coleta de dados é ainda unanimidade na produção desses elementos textuais, uma 

das principais técnicas de análise interpretadas hermeneuticamente (FLICK, 2000). 

Godoy (1995) comenta que a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte 

direta de dados e ressalta o importante papel do pesquisador como instrumento de 

investigação: 

 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e 

a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se 

o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo estudada. No trabalho intensivo de campo, os dados são coletados utilizando-

se equipamentos como videoteipes e gravadores ou, simplesmente, fazendo-se 

anotações num bloco de papel. Para esses pesquisadores um fenômeno pode ser 

mais bem observado e compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. 

Aqui o pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento 

mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados 

(GODOY, 1995, p. 62). 

 

O autor ainda relata que uma das principais características da pesquisa qualitativa é 

sua forma descritiva da análise de dados: 

 

A palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa abordagem, desempenhando um 

papel fundamental tanto no processo de obtenção dos dados quanto na disseminação 

dos resultados. Rejeitando a expressão quantitativa, numérica, os dados coletados 

aparecem sob a forma de transcrições de entrevistas, anotações de campo, 

fotografias, videoteipes, desenhos e vários tipos de documentos. Visando à 

compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, considera que todos os 

dados da realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as 

pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a 

variáveis, mas observados como um todo (GODOY, 1995, p. 62). 

 

Os métodos encontrados nas citações apresentadas acima pelos autores estarão 

inseridos no corpo metodológico da pesquisa a seguir. O presente processo qualitativo 

corrobora com Godoy (1995, p. 62) em sua seguinte colocação: “[...] a melhor maneira para 

se captar a realidade é aquela que possibilita ao pesquisador “colocar-se no papel do outro”, 

vendo o mundo pela visão dos pesquisados”.  

 

3.2 MÉTODO/TÉCNICA 

 

Análise de conteúdo, segundo Michel (2005, p. 50), “é uma técnica de levantamento 

de dados, textos, falas, informações já coletadas, de forma extensiva, ou seja, uma análise 

feita a posteriori à coleta”. Moraes (1999) descreve que a análise de conteúdo teve sua origem 
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no final do último século, porém suas abordagens e características avançaram somente ao 

longo dos últimos cinquenta anos. A valorização da objetividade e a quantificação fizeram 

com que a metodologia da análise de dados atingisse novas e desafiadoras possibilidades no 

campo da pesquisa, explorando-se de tal maneira a integração do lado qualitativo das 

mensagens e informações. 

Como observado acima, essa metodologia de pesquisa é utilizada para descrever e 

interpretar o conteúdo das classes textuais e, também, documentos em geral. A interpretação 

das mensagens parte da ação de descrições sistemáticas, quantitativas ou qualitativas, essas 

municiam o pesquisador no decorrer da análise para que se chegue a uma maior compreensão 

final do texto, a fim de atingir uma leitura comum do publico receptor. Esse método utilizado 

faz parte de uma busca prática e teórica que resultará em um significado no campo das 

investigações sociais. O processo é mais contundente do que uma simples análise de dados, 

pois representa em seu leque de opções metodológicas características e possibilidades 

próprias de desenvolvimento (MORAES, 1999). 

A análise de conteúdo compreende artifícios especiais para verificação de dados 

científicos. Um dos principais é o próprio método de investigação. A ferramenta é um 

elemento prático para ação e se renova a partir dos problemas diversificados que se 

apresentam para tal investigação. Moraes (1999) relata que são inúmeras variáveis e formas 

de adaptação do instrumento para análise. A comunicação da pesquisa é quem pautará a 

maneira de como será desenvolvida a aplicação. Olabuenaga e Ispizúa (1989) comentam que 

a análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o estudo de toda classe de 

documentos, e essa analise nos abre caminhos de conhecimentos da vida social que até então 

se encontram em modo obscuro. 

Moraes (1999) nos conta que os ingredientes que compõem uma análise de conteúdo 

podem ser oriundos de qualquer material de difusão verbal e não verbal. Cartas, jornais, 

revistas, livros, informativos, relato de autobiografias, discos, gravações de entrevistas, 

músicas e filmes podem servir de reforço para o desenvolvimento da pesquisa, desde que os 

mesmos cheguem até a mão do investigador com suas devidas identificações de fontes e 

dados incididos. Vale lembrar que é responsabilidade do pesquisador esmiuçar todo o material 

coletado, seguindo as normas de análise, facilitando assim, o trabalho de interpretação e 

compreensão por parte do seu receptor. 

Todos os procedimentos citados acima partem de uma série de desígnios da vertente 

qualitativa, nos quais os exames de análises servem de suporte para captar tal sentido 

simbólico posterior. Esse resultado nem sempre será evidente e a sua definição não será a 
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única, podendo ser atribuída em diferentes visões de funcionalidade. Por isso, deve-se ter 

cuidado e cautela no decorrer análise, afinal um elemento textual contém muitas acepções, 

conforme comenta Olabuenaga e Ispizúa (1989, p. 185): 

 

(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido percebido 

pelo leitor do mesmo; (b) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada 

leitor;(c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes 

leitores poderão captá-la com sentidos diferentes;(d) um texto pode expressar um 

sentido do qual o próprio autor não esteja consciente(OLABUENAGA e ISPIZÚA, 

1989, p.185). 

 

A investigação textual possibilita diferentes campos de visão sobre a análise do 

conteúdo. Inferindo assim a possibilidade de inúmeras perspectivas Krippendorf (1990, p. 30) 

comenta sobre o assunto: 

 

Em qualquer mensagem escrita, simultaneamente, podem ser computadas letras, 

palavras e orações; podem categorizar-se as frases, descrever a estrutura lógica das 

expressões, verificar as associações, denotações, conotações e também podem 

formular-se interpretações psiquiátricas, sociológicas ou políticas (KRIPPENDORF, 

1990, p. 30). 

 

Além de todos os elementos citados acima, que de uma forma ou outra ajudam a 

composição de uma análise de conteúdo, deve-se lembrar de que os dados coletados são 

muitas vezes reflexos da linguagem e valores utilizados pelo entrevistado e pesquisador. 

Sejam esses culturais ou naturais, eles admitem uma influência importante sobre o resultado 

final da pesquisa. Moraes (1999) cita que a análise de conteúdo não é um estudo neutro. 

Afinal toda leitura admite uma interpretação. No caso da pesquisa, a interpretação pessoal do 

investigador.  

Para facilitar tal processo e possibilitar objetivos mais coesos ao final da pesquisa, 

Lasswell (1948) caracteriza a comunicação analítica a partir de seis questões: 1) Quem fala? 

2) Para dizer o que? 3) A quem? 4) De que modo? 5) Com que finalidade? 6) Com que 

resultados?A partir desse método se categorizam os objetivos das análises de conteúdo. Esses 

surgem de acordo à orientação direcionada nas respostas destas seis questões. 

Seguindo as ideias referenciadas pelos autores no corpo de pesquisa acima, o objetivo 

do presente trabalho é ir a fundo com as informações angariadas, analisando-as de maneira 

coesa a fim de elucidar ao leitor os motivos que ajudaram a compor o sucesso do gênero 

musical, através de seus elementos engajados ao corpus da pesquisa. O estudo baseia-se na 

maturidade e responsabilidade sobre qualquer conteúdo veiculado, avaliando-os sempre com 

base no critério metodológico estabelecido. 
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3.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

 Programa Bem Sertanejo reproduzido no segundo semestre de 2014, no programa 

Fantástico, na Rede Globo de Televisão. Foi feita a análise de três episódios do quadro: 

Episódio 03: Convidado – Daniel (Cenas selecionadas: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 

14/ 15/ 16); Episódio 06: Convidados – Bruno e Marrone / César Menotti e Fabiano (Cenas 

selecionadas: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17) e Episódio 12: 

Convidados – Luan Santana e Gusttavo Lima (Cenas selecionadas: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 

11/ 12). 

A opção por esses episódios se deu devido à relevância que os mesmos tiveram 

durante a execução da íntegra dos programas. Sem falar na incontestável importância histórica 

que os convidados oferecem ao gênero e, também, ao estudo da pesquisa. A começar por 

Daniel, que representa a categoria dos sertanejos mais clássicos. O cantor surgiu nos anos 

80/90, em meio a um mercado de leitura rítmica romântica e, com o passar do tempo, foi 

adaptando-se as mudanças do comércio e da indústria cultural. Superou a morte do irmão e 

companheiro de dupla, João Paulo, e hoje é um dos grandes ídolos e representantes da música 

sertaneja no Brasil. 

“Seu guarda eu não sou vagabundo...”. A poesia citada faz parte da música Dormi na 

Praça, sucesso que fez o Brasil conhecer a dupla Bruno e Marrone. O episódio selecionado 

ainda conta com a participação de César Menotti e Fabiano, outra dupla pioneira do gênero 

sertanejo universitário. Além de toda a história que envolve a trajetória dessas duplas, as 

imagens que envolvem o episódio são perspectivas para uma boa análise. Por isso, o motivo 

da escolha. 

Recordes de público em shows e uma legião de fãs espalhados por todos os cantos do 

Brasil. Essas são as premissas que carimbam a escolha do episódio de Luan Santana e 

Gusttavo Lima. Atualmente, esses jovens são os principais nomes do gênero. Suas trajetórias 

de vida, mudanças de estilos, posicionamentos de marketing e receitas altíssimas são os 

fatores que nos impulsionaram a pesquisar. 

Para estudar e compreender de maneira incisiva os três episódios, foram separadas as 

observações feitas a partir de duas categorias de análise: áudio e imagem. Nestas estão 

presentes os mais variados quesitos. Fala, música, trilha, narração, autorreferencialidade 

foram alguns dos elementos que se encontram na parte do áudio. Já nas imagens, estiveram 

presentes nos episódios questões de figurino, cenário, objetos, transportes, arquivos históricos 

e de edição.  
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4 LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA 

 

4.1 EPISÓDIO 3 – DANIEL 

 

O programa, veiculado no dia 31 de julho de 2014, começa reverenciando o músico 

convidado, Daniel. Conta que o próprio já fez novela, o filme Menino da Porteira e é um 

ídolo da música brasileira. 

A entrevista começa com o Michel Teló (âncora do quadro e, também cantor 

sertanejo) falando sobre o convidado, com um enfoque inicial na sua dupla com João Paulo 

(in memorian). 

Ao invés de mostrar o Michel indo atrás do convidado (como nos dois primeiros 

episódios), o programa inova mostrando o Daniel indo ao encontro do Michel. Ele desce um 

jatinho particular e vai ao encontro do mesmo que já o esperava. Os dois entram em um carro 

de luxo e vão para Brotas, cidade onde reside Daniel, localizada no interior de São Paulo.  

Daniel e Michel chegam a Brotas. No primeiro momento, o anfitrião mostra o cinema 

da cidade, do qual é responsável. Relembram histórias e a edição do programa municia com 

arquivos de shows antigos da dupla João Paulo e Daniel. Passeiam pelo centro da cidade e 

populares começam a “atacar” a dupla para tirar fotos.  

Durante o bate-papo, Daniel explica um pouco da história de sua dupla com João 

Paulo. Comenta sobre o período em que surgiram e como foi o início da trajetória da dupla.  

Após a conversa inicial, Michel e Daniel cantam e relembram o primeiro o sucesso da 

dupla João Paulo e Daniel. A canção interpretada foi Desejo de Amar, que por pouco não 

virou disco de ouro
12

. Depois, ainda cantam a música que alavancou a carreira dos dois, Só da 

você em minha vida, composta por Rick, da dupla Rick e Renner. Nesse momento Michel 

chama Rick para cantar, e a edição já coloca a outra dupla (Rick e Renner) em foco. 

Michel, Rick e Daniel cantam o Hit Estou Apaixonado que carimbou de vez o sucesso 

da dupla e, também, Minha Estrela Perdida. Nesse momento, a edição faz uma menção ao 

autor da música, César Augusto, compositor, produtor e empresário do meio sertanejo. Autor 

de vários outros sucessos cantados por diversas duplas famosas do cenário, que viriam a ser 

atração nas próximas edições do programa. Tais como; Leandro e Leonardo e Zezé di 

Camargo e Luciano.  

                                                 
12

 Disco de ouro: mais de 50 mil cópias vendidas. 



36 
 

O cenário da entrevista impressiona. Uma bela fazenda com visuais naturais ao fundo. 

Cavalos, árvores, luzes, entre outros elementos que ajudam na construção da paisagem. 

Eles comentam sobre composições e sobre compositores. Voltam-se as atenções ao 

Rick. Uma espécie de valorização aos compositores que, muitas vezes, são esquecidos pelas 

pessoas. A edição reforça o assunto mostrando imagens e músicas consagradas de diversos 

compositores. Por exemplo: José Fortuna, com Ipê Florido, Meu Primeiro Amor e Índia. 

Também citam Moacyr Franco, Elias Muniz e Fátima Leão.   

O assunto da morte de João Paulo vem à tona e a emoção toma conta do episódio. A 

edição coloca flashes do telejornal da época comentando sobre a fatalidade.  

O quadro é encerrado com Daniel, Rick e Michel cantando a música de maior sucesso 

do próprio Daniel, Estou Apaixonado.  

 

Figura 1 – Cena 1 do episódio 3: Michel Teló descendo do jatinho particular 

 

Fonte
13

: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Ostentação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: A cena selecionada começa fazendo o inverso do que 

acontecia nos outros episódios, quando o âncora Michel Teló ia ao encontro do 

convidado. Dessa vez, é o convidado Daniel que vai ao encontro de Teló. O que 

chama a atenção nessa cena é o ponto em que eles se encontram. O quadro faz 

                                                 
13

 As cenas a seguir foram retiradas do site oficial do programa. Link: 

http://especial.g1.globo.com/fantastico/bem-sertanejo/ 
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questão de evidenciar a descida do apresentador de um jatinho particular
14

. O que 

nos leva a questionar o porquê dessa demonstração. O quadro poderia iniciar já 

com os dois juntos em um determinado local, destinado à entrevista. Mas não é 

isso o que acontece. A demonstração de poder, ostentação, vida de sucesso, nesse 

caso tem de ser representada através de bens materiais. Um jatinho particular que 

custa em média 10 milhões de reais.  

 

Figura 2 – Cena 2 do episódio 3: Daniel e Teló entrando no carro 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Ostentação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: A mesma linha de pensamento da cena anterior é 

atribuída para essa. Ao descer do jatinho particular, Teló cumprimenta Daniel e 

entra no carro do convidado para ir até o local da entrevista. Mais uma vez o 

quadro dá ênfase a uma etapa que não seria necessária se o conteúdo da entrevista 

fosse somente informativo/interativo. O carro citado acima é uma Hilux Toyota 

D4D
15

. O veículo é muito utilizado por fazendeiros e homens de sucesso no 

campo, personagem que Daniel transparece aparecer. Uma aproximação à cultura 

que o mesmo exalta através de suas músicas. 

 

 

                                                 
14

 Jatinho Particular: Em média, os jatinhos particulares, estão avaliados em torno de 10 milhões de reais. 

http://www.musicaparamusica.com.br/post/michel-telo-mostra-um-pouco-da-sua-vida-simples/799 
15

 Hilux Toyota D4D, avaliada em, aproximadamente, R$120,000,00  (Tabela Fipe) 
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Figura 3 – Cenas 3 e 4 do episódio 3: Paisagens e animais 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Cenário) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Os dois entram no carro e vão rumo à fazenda de 

Daniel, local que vai ser realizado a entrevista. A edição programa durante esse 

caminho preenche o off
16

 com belas imagens, que ao compor da história 

identificam-se totalmente ao gênero. A figura dos convidados é deixada de lado 

por um momento e o cenário do campo é evidenciado. Principalmente com a 

presença de belos animais e paisagens naturais de encantar qualquer espectador.  

 

                                                 
16

Off: Texto feito pelo repórter com base nas imagens oferecidas pela equipe de reportagem. Narração gravada. 
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Figura 4 – Cena 5 do episódio 3:Cinema de Daniel 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Ostentação/Cenário/Locação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Durante o bate papo inicial, Daniel faz questão de 

mostrar um pouco da sua cidade para Teló. Em meio ao vai e vem da conversa, o 

cantor leva o apresentador até o cinema local. Ao chegarem lá, Daniel conta que 

assumiu como proprietário do local e a produção, a partir de um plano geral do 

cenário, faz questão de mostrar o quão belo está o cinema. A conclusão feita é de 

que, mais uma vez, o trecho selecionado poderia não ser mostrado na íntegra. Mas 

a questão do poder, beleza e a autopromoção pessoal falaram mais alto. 

 

Figura 5 – Cenas 6 e 7 do episódio3: Assédio de fãs sobre Daniel e Teló 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Figura do ídolo) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Enquanto conversam, os artistas resolvem passear 

pelas ruas da cidade. O público vem ao encontro de Daniel e Teló para tietar os 

famosos cantores. Muitas fotos e autógrafos celebraram o momento. A edição do 

programa evidencia bem essa cena e, indiretamente, reafirma a perspectiva dos 

artistas através de personificação de ídolo, herói e exemplo a ser seguido pelas 

pessoas. Teló e Daniel atendem ao público com atenção a todo tempo, de modo a 

quebrar o paradigma da distância entre o artista e os seus seguidores.  

 

Figura 6 – Cenas 8, 9 10 e 11 do episódio 3: Abertura do quadro 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Categoria: Imagem (Edição/Objeto/Elementos Gráficos) 

 Leitura Analítico-Descritiva: A abertura do quadro, retratada nas cenas acima, 

mostra como funciona o processo histórico e de criação artística. A edição do 

programa faz uma ligação entre as cenas, contextualizando uma com a outra. Nas 

duas primeiras cenas, o artista (Teló) está dentro de um estúdio, gravando alguma 

música que virá a ser sucesso. Na terceira cena, o artista já com sucesso encontra-

se na frente de uma balada, movimentada de glamour, com a presença massiva de 

carrões e populares. Na última cena, o personagem está no campo, cultivando as 

raízes de sua cultura. Ao fundo, espelha-se a imagem da cidade, contextualizando 

assim a relação do campo ao urbano. 

 

Figura 7 – Cenas 12 e 13: Transformação de Daniel 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Categoria: Imagem (Figurino/Cenário/Face/Ostentação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: As cenas acima mostram dois extremos. A primeira é 

um arquivo histórico, do começo da carreira do cantor Daniel, em uma de suas 

primeiras aparições na mídia. A segunda é a integra do quadro. Como podemos 

observar, estampa-se um artista bem mais maduro visualmente. Figurino bem 

alinhado, face renovada e um cenário ao fundo (sua residência) que atrai e encanta 

os olhares. Mais uma vez, o quadro faz questão de evidenciar essas mudanças e, 

principalmente, retratar/valorizar a vida de sucesso que os próprios vivem 

atualmente.  

 

Figura 8 – cenas 14, 15 e 16 do episódio: Trabalhos de Daniel na televisão 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Edição/Auto Referencialidade) 

 Leitura Analítico-Descritiva: A edição do programa em um viés referencial faz 

questão de mostrar os trabalhos que o cantor Daniel já fez junto à emissora. Na 

primeira cena, mostra a atuação de Daniel no filme O menino da Porteira, que foi 

veiculado na Sessão da Tarde, programa de filmes da própria emissora. Na 

segunda, mostra o cantor desenvolvendo o papel de ator protagonista na novela 

Paraíso, veiculada no ano de 2009, como novela das seis. E na última cena o papel 

mais importante que o cantor já realizou na emissora: atuando como jurado do The 

Voice Brasil
17

em 2012. A análise crítica é feita devido a essas aparições saírem do 

contexto da entrevista e se tornarem apenas uma autopromoção da empresa sobre a 

imagem do convidado.  

 

4.2 EPISÓDIO 6 – BRUNO E MARRONE / CÉSAR MENOTTI E FABIANO 

 

Os apresentadores do programa Fantástico, Tadeu Schmidt e Renata Vasconcelos, 

começam a edição, veiculada no dia 24 de agosto de 2014, explicando o que é ser segunda 

voz. Para ampliar ainda mais a ideia, vão até a Festa do Peão em Barretos, interior de São 

Paulo, e colocam nas pessoas fones de ouvido com músicas cantadas só pelo César Menotti, 

segunda voz da dupla César Menotti e Fabiano. Algumas pessoas não reconhecem a voz. O 

que obriga o programa a fazer um viés sobre a importância da segunda voz na música 

                                                 
17

 Reality show musical veiculado anualmente na Rede Globo de Televisão 
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sertaneja. Com isso, entram em cena Michel Teló e os convidados Bruno e Marrone e César 

Menotti e Fabiano.  

A abertura do quadro mostra o rancho de Bruno (Bruno e Marrone), local onde foi 

realizada a entrevista. O cenário é mais uma vez em uma linda paisagem com belezas 

naturais. Na abertura, observa-se um cais, com lanchas estacionadas ao fundo, um belo rio 

que contempla a paisagem do Rancho do Vale, localizado em Presidente Indianópolis, estado 

de Minas Gerais.  

A entrevista começa somente com Bruno e Michel. Teló pergunta o porquê do nome 

Rancho do Vale. Bruno explica que a partir de uma música gravada por ele com Tião Carreiro 

veio sua inspiração. Enquanto o papo rola pessoas servem aperitivos para os dois. E, logo 

após esse bate papo inicial, resolvem pular no rio para um mergulho e passeios de Jet Ski. 

Após o passeio, Michel e Bruno voltam para o rancho, onde já os espera Marrone. A 

música começa a aparecer no quadro, os três cantam sucessos antigos, como Meu Primeiro 

Amor, de José Fortuna. E, no soar da viola eis que chegam cantando na sala, César Menotti e 

Fabiano. Pausa para o almoço e observa-se fartura da culinária mineira presente na mesa.  

Bruno começa a contar a trajetória da dupla e o que chama atenção é a ajuda de 

alguém já consagrado no meio no começo da carreira. Na época, os padrinhos da dupla foram 

Leandro e Leonardo. Também comentam sobre seu primeiro sucesso, a música Dormi na 

Praça. César Menotti e Fabiano também falam de sua história, que começaram a aparecer nos 

barzinhos de Minas Gerais, mais especificamente no Triângulo Mineiro
18

, e daí pra frente não 

pararam mais.  

A descontração começa a tomar conta do papo, pois Michel comenta sobre o fato de 

César e Fabiano darem certo mesmo sendo gordinhos. Nesse momento a edição roda flashes 

da participação de César no quadro Medida Certa, do próprio Fantástico. Após o almoço 

Michel propõe a todos um desafio na sinuca. E o papo sobre música não para. Durante a 

partida, o âncora resolve pôr em pauta o assunto inicial levantado pelos apresentadores do 

programa, que é a importância da segunda voz. Marrone complementa cantando à capela com 

Bruno, e demonstra as nuances que uma segunda voz dá para uma canção. César ratifica com 

Fabiano, através de uma canção, as variações sobre o assunto.  

                                                 
18

Triângulo Mineiro: Uma das regiões mais desenvolvidas do interior de Minas Gerais. Destaca-se pelas suas 

cidades modernas e bem estruturadas, impulsionadas pelo agronegócio da carne, café, milho, soja e cana-de-

açúcar. Uberlândia, segundo os dados fornecidos pelo IBGE: IDH: 0,789 / PIB: R$25.774,947 mil / PIB per 

capita: R$39.857,98.  Uberaba, segundo dados fornecidos pelo IBGE: IDH: 0,772 / PIB: 10.882,907 mil / PIB 

per capita: R$35.509,47. 
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Após o jogo eles vão para o cais, à beira do rio, já para apreciar o entardecer do 

Rancho do Vale. O papo segue, e o assunto passa a ser sobre a história da música sertaneja 

das duplas. O jornalista e poeta Cornélio Pires é citado como principal criador das duplas, 

pois foi quem produziu o primeiro disco de uma dupla caipira. A edição preenche a citação 

com áudio e imagens do próprio Cornélio Pires. Para enfatizar o assunto, traz também um 

depoimento do músico Caçulinha, que confirma a importância de Pires no segmento.  

Enquanto o anoitecer toma conta da paisagem, os convidados seguem falando sobre 

suas influências musicais e, é claro, cantando seus sucessos. Bruno e Marrone cantam 

Ligação Urbana, que vendeu mais de 250 mil cópias no ano de 2002 e, após, César Menotti e 

Fabiano interpretam um dos primeiros sucessos do batidão
19

, a música Leilão.  

“A música sertaneja ser uma das músicas mais populares do nosso país é uma questão 

de identificação”. Com essa frase, Bruno finaliza a edição do programa, que é embalada ao 

som de Telefone Mudo, sucesso do Trio Parada Dura.  

 

Figura 9 – Cena 1 do episódio 6: Abertura do quadro com o cantor Bruno 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Ostentação/Cenário/Objeto/Figurino) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Na abertura do quadro, enquanto os outros 

convidados não chegam, a edição começa a reverenciar apenas o cantor Bruno. A 

primeira cena selecionada mostra o cantor tocando um violão no cais do 

                                                 
19

Batidão: Música sertaneja mais acelerada, com ritmo dançante.  
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rancho.Municiado pelo belíssimo cenário ao fundo, preenchido de lanchas
20

 e um 

rio que banha o Rancho do Vale. Todos esses elementos se alinham a um figurino 

bem estampado espelhado a um óculos da grife ray-ban. Analisando os preços em 

média dos produtos presentes na cena, teríamos uns 250 mil da lancha mais uns 

mil reais do óculos. É o poder, a riqueza e a vida de sucesso mais uma vez presente 

no quadro.   

 

Figura 10 – Cenas 2 e 3 do episódio 6: Paisagem do Rancho do Vale 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

                                                 
20

Lanchas Náuticas: Veículo aquático pessoal. Valores giram em torno de 250 mil a 800 mil reais. 

http://www.nautica.com.br/classificados/ 
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 Categoria: Imagem (Cenário/Ostentação) 

 O local da entrevista é a residência do cantor Bruno. O Rancho do Vale, um sítio 

localizado em Indianópolis-MG. Na imagem selecionada observa-se uma bela 

estrutura que alia todo o glamour com paisagens naturais de encher os olhos. 

 

Figura 11 – Cenas 3, 4 e 5 do episódio 6: Passeio de Jet Ski 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Cenário/Objeto/Ostentação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Após uma conversa inicial, enquanto os outros 

convidados não chegam, Teló e Bruno partem para um passeio de Jet Ski
21

. O 

turismo pelas águas é motivo de diversão e boas risadas entre a dupla. Esse 

privilégio que o cantor Bruno oferece a Teló não saiu nada barato. O veículo 

aquático pessoal (Jet Ski) custa em média 35 mil reais. A edição do quadro faz 

questão de focar bem esse momento, expondo ao grande público a boa vida que o 

cantor leva em seus momentos de lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

Jet Ski: Veículo aquático pessoal, também conhecido como moto-aquática. Seu preço é avaliado em torno de 

35 mil reais. http://www.jetski.com.br/bolsa/consulta_todas_ofertas_jetski.php 
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Figura 12 – Cenas 6, 7, 8 e 9 do episódio 6: Almoço dos convidados 

 

 

 



51 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Culinária/Objetos/Ostentação/Cenário) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Após o passeio de JetSki, Bruno e Michel Teló 

voltam para o rancho, onde se encontram com os outros convidados. Em meio a 

um bate papo inicial, surge o convite para um almoço. E o que se percebe é a 

fartura na mesa do rancho. Carne de panela, mandioca, feijão, arroz, saladas 

verdes, entre outras variedades. Todo o cardápio é relacionado à tradição 

caipira/sertaneja que os artistas cultuam. O local onde os convidados almoçam é 

um pouco fora do comum. Como se observa na última cena, é um quintal recheado 

de glamour com uma bela vista para o rancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Figura 13 – Cena 10 do episódio 6: Medida Certa, participação César Menotti 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Edição/Autorreferencialidade/Padrões de Beleza) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Após o almoço o bate papo começa a fluir 

naturalmente entre os convidados. Um dos momentos que chama a atenção é 

quando Teló relembra a participação de César Menotti no quadro Medida Certa, do 

próprio Fantástico. A edição em uma espécie de autopromoção da marca relembra 

com flashes o episódio. O que, na minha visão, não havia necessidade. Teló ainda 

finaliza o assunto dizendo que a dupla deu certo mesmo sendo formada por 

gordinhos. Uma quebra ao paradigma dos padrões de beleza impostos pela 

sociedade. 
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Figura 14 – Cenas 11, 12 e 13 do episódio 6: Bate papo no cais do rancho 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Categoria: Imagem (Cenário/Ostentação/Objetos) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Após um jogo de sinuca na casa, os convidados 

resolvem ir até o cais do Rancho do Vale para tocar um pouco de música. O que 

chama a atenção nesse momento é a beleza do cenário. A decoração dos sofás e 

cadeiras, das mesas de centro, ao fundo lanchas estacionadas que se completam a 

um belo por de sol. Enfim, mais uma demonstração de poder, riqueza e bem-estar. 

 

Figura 15 – Cenas 14, 15, 16 e 17 do episódio 6: Arquivos históricos culturais 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Edição/Arquivo Histórico/Objetos/Convidados) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Uma das partes mais importantes do episódio é 

quando os convidados fazem um panorama histórico das duplas sertanejas que 

fizeram sucesso no gênero. Para corroborar com a fala dos artistas, a produção do 

programa coloca arquivos históricos em flashes. Também traz o músico Caçulinha 

para contar um pouco sobre o surgimento da primeira dupla sertaneja da história. 

Todos esses elementos presentes nas imagens acima ajudam a sustentar e informar 

ao grande público um pouco mais sobre a cultura. 
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4.3 EPISÓDIO 12 – LUAN SANTANA E GUSTTAVO LIMA  

 

Como é o último episódio, veiculado no dia 16 de novembro de 2014, os 

apresentadores do Fantástico lamentam, e antes da chamada da matéria, fazem uma reverência 

a Michel Teló, âncora do programa. Meses depois, viria a ser jurado do The Voice Brasil, 

programa da Rede Globo. 

Para chamar Luan Santana e Gusttavo Lima, até então o episódio mais esperado, 

devido aos dois serem hoje os artistas sertanejos com maior número de fãs no Brasil
22

, os 

apresentadores se referem à palavra astro. Outra coisa que chamou a atenção foi que na 

abertura do quadro, quando Michel faz a apresentação dos dois artistas convidados (Luan e 

Gusttavo), e se coloca no meio da história, dizendo assim: “Dois caras que, assim como eu, 

chegaram chegando ao mercado dominado pelas duplas e, hoje estão aí, em carreiras solo 

estourados em todo Brasil”. 

Mais uma vez a entrevista é uma mansão. Inclusive quando está chegando à casa de 

Luan Santana, no Residencial Zero, condomínio de luxo localizado em Alphaville, bairro 

nobre de Barueri, região metropolitana de São Paulo, Michel fala: “Estamos chegando aqui na 

„humilde‟ residência”, nome de uma música do próprio Teló.   

Michel se encontra com Luan e a abertura da entrevista são flashes de números de 

Luan Santana, que retratam o saldo de 3,5 milhões de CD e DVD vendidos em sete anos. O 

que, de certa forma, causa espanto devido aos números serem altíssimos. Ele conta a história 

de Luan Santana, sempre com takes dos trabalhos do artista ao fundo. Depois, Michel e Luan 

cantam juntos o primeiro sucesso do artista e, no vai e vem das músicas, chega o outro 

convidado, Gusttavo Lima. Ele se junta e a música segue, com Gusttavo fazendo segunda voz 

para Luan enquanto Michel os acompanha na sanfona. Após, roda a história do Gusttavo. 

Chama a atenção nessa parte de entrevista o cenário belíssimo da casa de Luan Santana, com 

folhagens e decorações refinadas, também o tradicional tererê
23

 na mão de Gusttavo, bebida 

típica da região pantaneira.   

Durante a entrevista um trecho que chamou a atenção foi quando Gusttavo comentou 

que saiu da miséria graças à oportunidade que os empresários da dupla Jorge e Mateus deram 

a ele. De certa forma, comprova que as coisas só acontecem devido ao poder, principalmente 

o financeiro.  

                                                 
22

Gusttavo Lima: 11.838.950 seguidores no Facebook / Luan Santana: 15.413.791 seguidores no Facebook.  
23

Tererê ou Tereré: Bebida típica sul-americana feita com a infusão da erva-mate em água fria. Muito utilizada 

pelos sertanejos e pantaneiros. Oriundos das regiões mato-grossenses e mineiras.   
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Conta também que chorou de emoção ao ver, pela primeira vez, uma música sua 

Rosas, Versos e Vinhos, alcançar o primeiro lugar de uma rádio. Ele a canta e, mais uma vez, 

se emociona. Entre o vai e vem do assunto, Michel pergunta a Luan quem foi o investidor de 

sua carreira no início. Luan responde que foi o cantor Sorocaba, da dupla Fernando e 

Sorocaba. O que carimba que o poder e as relações do meio artístico são fundamentais para a 

impulsão. Enquanto isso a produção roda flashes de Sorocaba e conta um pouco de sua 

história com Luan. Após o artista canta Meteoro, música de Sorocaba que alavancou sua 

carreira. Chama a atenção que em todas as músicas um canta com o outro. É um quadro de 

muita participação e amizade.  

Michel reforça os sucessos de cada artista, sempre com eles dando uma palhinha das 

músicas. E também com o comentário do Michel sobre o momento da música sertaneja 

quando essas foram lançadas. O que mostra o conhecimento de Michel sobre o assunto de 

mercado e também o trabalho da produção do programa na captação de informações.   

O episódio é finalizado e, ao invés de se despedir, a produção dá ênfase aos artistas 

renomados da nova geração que, por motivos desconhecidos, acabaram ficando de fora dos 

quadros. São eles: Cristiano Araújo (In Memorian) e Marcos e Belluti, com a música 

Domingo de Manhã, mais tocada do ano de 2014
24

, segundo a edição do próprio programa. 

Teló finaliza contando um pouco da sua relação com a música sertaneja e com o quadro. 

Enquanto isso, imagens passam momentos dos episódios para complementar a fala do âncora.  

O programa é finalizado com Michel e Luan ao vivo no palco do Fantástico, cantando 

Saudades da Minha Terra, clássica música do cancioneiro sertanejo e, também, tema de 

abertura do quadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/12/domingo-de-manha-e-musica-mais-tocada-nas-radios-do-brasil-

em-2014.html 
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Figura 16 – Cenas 1 e 2 do episódio 12: Teló chegando na casa de Luan Santana 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Ostentação/Cenário) 

 Leitura Analítico-Descritiva: O quadro começa com Michel Teló indo ao encontro 

do seu convidado, Luan Santana. A edição do programa faz questão de mostrar 

esse caminho, e nele podemos observar algumas belezas que enfeitam esse 

cenário. Na primeira imagem, podemos ao fundo notar alguns objetos que 

demonstram esse poder de riqueza e vida de sucesso, já retratado em outros 

episódios. Os belos carros e a exuberante paisagem do Residencial Zero
25

, 

                                                 
25

 Residencial Zero em Alphaville: http://www.vivareal.com.br/venda/sp/barueri/bairros/alphaville-residencial-

zero/casa_residencial/. Mansões avaliadas entre 2 a 5 milhões de reais. 

http://www.vivareal.com.br/venda/sp/barueri/bairros/alphaville-residencial-zero/casa_residencial/
http://www.vivareal.com.br/venda/sp/barueri/bairros/alphaville-residencial-zero/casa_residencial/
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condomínio de luxo localizado em Alphaville, bairro nobre de Barueri-SP. Na 

segunda cena, pode-se observar um pouco mais da fachada da casa de Luan 

Santana que, segundo sites imobiliários já referenciados acima, gira em torno de 4 

milhões de reais. 

 

Figura 17 – Cena 3 do episódio 12: Números de Luan Santana 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Edição/Referência/Elementos Gráficos) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Na abertura do quadro, após a apresentação inicial do 

convidado, a edição do programa joga na tela os números de vendas de Luan 

Santana. Observam-se alguns dados altíssimos, exemplo das retiradas de CD e 

DVDs. O artista acaba sendo valorizado devido ao seu curto período de carreira, 

apenas sete anos. Todos esses elementos gráficos que a edição faz questão de 

mostrar na íntegra ajudam a sustentar cada vez mais a ideia do ídolo perante a 

sociedade e seus seguidores. Carimba, assim, a partir de dados o porquê do 

tamanho sucesso do artista. 
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Figura 18 – Cenas 4 e 5 do episódio 12: Decoração da casa de Luan Santana 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Objeto/Cenário/Ostentação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Os convidados adentram a mansão de Luan Santana. 

Bate papo e muita música fazem parte dessa primeira parte do episódio. Nas cenas 

selecionadas, observa-se a decoração do cenário. Folhagens espelhadas ao fundo, 

que também estão presentes na mesa de frente. Tudo isso é aliado a retoques de 

objetos decorativos que ajudam a preencher cada vez mais o ambiente. Sem falar 

na vista que o plano geral forma ao expor casa. Na primeira imagem, a piscina ao 

fundo, na segunda, árvores iluminadas que enfeitam o luxuoso condomínio. Mais 

uma vez a riqueza e o poder estão estampados nas imagens do episódio.  
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Figura 19 – Cena 6 do episódio 12: Gusttavo Lima com Tererê 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem (Objeto) 

 Leitura Analítico-Descritiva: Gusttavo Lima, outro convidado do quadro, aparece 

em cena. O cantor chega à mansão de Luan Santana e se junta para compor o bate 

papo. A primeira coisa que chama a atenção em Gusttavo é a presença do Tererê 

na sua mão. Uma bebida típica pantaneira, muito cultivada pelos sertanejos. 

Mesmo com toda tecnologia e sofisticação os artistas aparentam não deixar a 

relação cultural. Essa valorização dos bens culturais e exaltação das raízes acabam 

soando como ponto positivo para os artistas ao olhar do telespectador. 

 

Figura 20 – Cenas 7, 8, 9 e 10 do episódio 12: Transformação dos Artistas 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Imagem: (Figurino/Cenário/Face/Ostentação) 

 Leitura Analítico-Descritiva: A edição do quadro mais uma vez mostra no decorrer 

do episódio as mudanças visuais que os artistas enfrentaram durante sua trajetória 

musical. Gusttavo Lima e Luan Santana tiveram modificações drásticas e essas vão 

desde o jeito de se vestir até a maneira de arrumar o cabelo. Percebem-se dois 

artistas muito bem assessorados visualmente e tudo isso se dá graças a uma 

simples lógica: a presença do capital que antes eles não tinham. Hoje, os dois 

artistas são os maiores produtos sertanejos da atualidade, são os líderes de 

seguidores nas plataformas sociais, é de se esperar uma personalidade visual que 

vá afetar esses nichos.   

 

Figura 21 – Cena 11 do episódio 12: Sorocaba, Padrinho musical 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem 

 Leitura Analítico-Descritiva: Em meio às conversas sobre o tema início de 

carreira, Luan conta que conseguiu alcançar seus objetivos graças à ajuda de 

Sorocaba, cantor sertanejo que faz dupla com Fernando (Fernando & Sorocaba). A 

edição mostra a imagem do primeiro encontro dos dois. Percebe-se um Luan ainda 

em formação, muito inclusive pela sua imposição visual. Todo esse processo 

estampado nas imagens da íntegra nos leva a crer que a influência de Sorocaba, por 

já estar no meio artístico, ajudou muito o desenvolvimento da carreira de Luan 

Santana. Poder, dinheiro, fama são fatores impulsionadores para qualquer trabalho.    
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Figura 22 – Cenas 12 e 13 do episódio 12: Finalização do quadro 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Categoria: Imagem 

 Leitura Analítico-Descritiva: Como o episódio encerrava a temporada do quadro, a 

edição, nas últimas cenas, exalta o âncora Michel Teló. As imagens são 

acompanhadas de um off, gravado pelo próprio cantor. O mesmo comenta sobre 

sensação de ter participado da série. Teló ainda exalta a cultura sertaneja, e a 

edição preenche todo esse trajeto de áudio com imagens de uma possível 

representação do homem do sertanejo, tudo isso atrelado à vida „simples‟ de Teló e 

sua família.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar a presente pesquisa, chega-se a conclusão de que os elementos presentes 

nos episódios possibilitaram-nos uma análise satisfatória sobre os objetivos delimitados ao 

início do estudo. Percebe-se que a evolução do gênero musical sertanejo no país trouxe 

consigo uma série de fatores que impulsionaram receitas financeiras, fazendo com que a 

indústria cultural avançasse seus caminhos em direção à expansão do consumo. A cultura 

histórica já enraizada no folclore brasileiro também brindou o brasileiro com seu rico e 

diversificado legado durante a pesquisa o que, de certa forma, serviu de sustento para os 

estudos posteriores à coleta. Desse modo, nas primeiras seções do referencial teórico, foi 

possível atingir o objetivo específico de mapear a trajetória de desenvolvimento do gênero 

sertanejo, analisando as nuances da música caipira até a urbana. 

Além de músicas e poesias que percorreram roças e universidades, o sertanejo se 

mostrou um excelente produto mercadológico que, compreendido, fez-nos enxergar 

horizontes que cruzaram as porteiras sonoras da diversidade. Isso foi possível, conforme 

evidenciado da seção Estratégias de Visibilidade e Indústria Cultural, devido ao 

desenvolvimento da indústria cultural, que propagou a migração do estilo caipira para os 

centros urbanos. Assim, as melodias e letras adaptaram-se à realidade social das cidades. 

Desse modo, conseguimos delinear o objetivo de compreender o processo de industrialização 

da música brasileira. 

O estudo ao se desenvolver nos mostrou que o topo da recepção midiática alcançado 

não é por acaso, o gênero musical mais popular do país renova suas forças e estratégias a cada 

acorde criado. Esses artistas trabalham com o objetivo de seguir por mais tempo atraindo 

atenção do grande público. Para isso, buscam estratégias de comunicação e visibilidade que os 

próprios passaram a se prover. Algumas delas foram evidenciadas nos episódios analisados, 

como a vestimenta e visual dos artistas, assim como terem à sua disposição uma equipe de 

assessoria de comunicação. 

Outros dois objetivos específicos foram identificar as estratégias de visibilidade do 

quadro e observar os elementos que denotam ostentação por parte dos artistas nas cenas dos 

episódios. Para atingi-los, foram selecionadas cenas de três episódios do programa Bem 

Sertanejo. Durante a análise foi possível perceber a aproximação social que outrora se 

retratava na figura do personagem caipira, nos dias de hoje é espelhada em artistas que 

extrapolam as receitas do espaço cibernético e dos meios de comunicação. São ídolos, heróis 

ou celebridades que, graças as suas visões inovadoras, prendem por mais tempo a atenção dos 
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seus receptores. Essa identificação não se estreita somente a relação artística musical, mas 

com atitudes que vão desde o olhar do cantor para com seu público, até o corte de cabelo ou 

acessório que o mesmo utiliza nas suas aparições televisivas. São essas as ostentações visuais 

que se encontraram nas análises referenciadas acima e garimpam seu embasamento na 

trajetória teórica municiada pelos autores. 

O show tem que continuar, afinal Clóvis Lima já dizia: “a música é o espelho do 

próprio pensamento humano”. Construiu-se aqui um desses pensamentos, um pequeno acorde 

de contribuição para o entendimento de uma das culturas mais tradicionais do país. 

Acreditamos que, devido ao sucesso que tal gênero tem atingido na sociedade brasileira, mas 

trabalhos podem ser feitos a fim de problematizar e compreender esse fenômeno musical. 

Aqui, realizamos um passo que continuará a partir de novas indagações sobre o objeto 

estudado. Assim, desejamos que essas violas e sanfonas sigam ecoando pelos quatro do 

mundo, e que seus ritmos embalem outras pesquisas e histórias sobre o gênero.  
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