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“Na poesia e na música sertaneja está a alma do nosso povo.”
(RUI BARBOSA - 1922)

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo promover um estudo de visão históricomusical sobre o gênero sertanejo como uma das vertentes da identidade goiana. Foram
consideradas as várias transformações ou fases desse gênero – aqui denominadas momentos-,
além de explorada a influência de fatores como o hibridismo, a indústria cultural e a
globalização neste processo de mutação e, às vezes, até de descaracterização da música
sertaneja.
No decorrer dessa análise ficou evidente que o Estado de Goiás, não só é grande
consumidor do gênero musical, como também destaque na geração, produção e fomento de
duplas sertanejas de destaque, seja nas fases pioneiras ou já na indústria cultural. A música do
gênero sertanejo é aqui analisada sob um olhar que considera a situação pós-moderna e a
transmissão de uma identidade cultural musical ligada às raízes formadoras do Estado.

Palavras-Chaves: música sertaneja, Goiás, identidade.

ABSTRACT

The present research has the objective of studying the sertanejo genre as one of the
sources of the identity of the goiano people, considering some transformations and phases of
this genre – here called moments. Besides, it was tried, in this study, to explore the influence
exerted by factors of impact such as hybridism, cultural industry and globalization in this
process of mutation and, sometimes, even of descharacterization of sertanejo music.
A critical analysis of the subject made evident that the State of Goiás is not only great
consumer of this musical genre, but also has an important role in generation, production and
promotion of sertanejo groups. The music of the sertanejo genre here is analysed under a look
that considers the post-modern situation and the transmission of a musical cultural identity
since the beginning of the State.
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