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a grande esperança: política agrária na canção sertaneja durante a ditadura militar (1964-1985)
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A grAnde esperAnçA: políticA AgráriA 

nA cAnção sertAnejA durAnte A 

ditAdurA militAr (1964-1985) 

Resumo

O artigo tem como objetivo analisar, no cancioneiro serta-

nejo produzido entre 1964 e 1985, imagens objetivas de 

esperança produzidas por seus compositores a partir das 

políticas agrárias executadas durante a ditadura militar. 

Ao compor essas imagens, o fizeram pela perspectiva dos 

liberais conservadores de direita, mas também pela maio-

ria de seus ouvintes, os trabalhadores nas periferias ou nas 

roças. É a esperança que, nessas canções, convergiu dife-

rentes concepções de reforma agrária em um impulso pa-

ra a superação de um presente insatisfatório. Esse princí-

pio ambíguo, capaz de provocar ilusões e firmar-se como 

o mais sério benefício para homens e mulheres, foi mobi-

lizado no cancioneiro sertanejo para atribuir sentido a 

suas narrativas musicais sobre as transformações decor-

rentes da política agrária executada nesse período. 

the greAt hope: AgriculturAl policy in 

country music during the BrAziliAn militAry 

dictAtorship

Abstract

The article’s objective is to analyse, in the Sertanejo song 

repertoire produced between 1964 and 1985, objective im-

ages of hope produced by their composers in response to 

the agrarian policies implemented during the military dic-

tatorship. In composing these images, they did so from the 

perspective of right-wing liberal conservatives, but also 

from that of the vast majority of their listeners, workers 

on the urban peripheries and in rural areas. It is hope that, 

in these songs, combined different conceptions of agrarian 

reform in a drive towards overcoming a dissatisfactory 

present. This ambiguous principle, capable of both provok-

ing illusions and becoming realized as a serious benefit to 

men and women, it was mobilized in the Sertanejo song 

repertoire to give meaning to its musical narratives on the 

transformations arising from the agrarian policy pursued 

during this period.
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